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●   Röportajlar
●   Klima Kullanımında Püf Noktalar
●   10 Numara Tatil Rotaları
●   Ramazan’a Özel Etkinlikler
●   10 Numara Türk İcatları

Pick Up Pazarında 
“Fullback”
Devri Başladı 



HER AY İKİ SICAK KAHVE BEDAVA!

10 Numara Fiat'tan
İçinizi Isıtacak Hediye!

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 HEDİYEKAHVE yazıp 5360'a sms atmanız ya da
''HEMEN BAŞVUR'' butonunu tıklamanız gerekmektedir. Hediye kahveler yalnızca 10 Numara Fiat'lılar için geçerlidir. 1 hediye kodu sadece 1 sıcak içecek için
ggeçerlidir. Hediye kodu tüm sıcak içeceklerde geçerlidir. Her üye 1 ay içerisinde en fazla 2 kez kod talep edebilmektedir. Kahve Dünyası Sabiha Gökçen
Havaalanı şubesi hariç tüm şubelerde cep telefonunuza gelen hediye kodunu yetkili kişiye siparişiniz öncesi göstererek hediye kahvenizi alabilirsiniz.
Kampanya 31 Aralık 2016 tarihine kadar geçerlidir. Kampanya kontenjanla sınırlıdır. 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.
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Otobüs biletlerinde geçerli %10 indirim ile
yolculuklarınızda avantaj sahibi olacaksınız!

10 NUMARA FIAT,
SEYAHATLERİNİZDE DE

KAZANDIRIYOR!

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.
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Merhaba,

10 Numara Fiat programı 
kapsamında, sayıları 59.000’i 
aşan üyelerimizle iletişimimize 
renk katan dergimizin 7’nci 
sayısından hepinize merhaba!

Sizlerin de takip ettiği üzere, 
Fiat Ticari Araçlar 2016 yılına 
hızlı bir giriş yaptı. Geçen 
sayımızda yenilenen Fiorino 
ile tanışmıştınız; bu sayımızda 
ise sizleri ailemizin en yeni 
üyesi Fullback ile tanıştırmayı 
amaçladık.

Türkiye’de ilk olarak geçen ay 
İstanbul’da düzenlenen ‘Comvex 
Ticari Araç ve Otobüs Tedarik 
Fuarı’nda  görücüye çıkan yeni 
pick-up modelimiz fuar süresi 
boyunca ziyaretçilerin ilgi odağı 

oldu. Her şeyiyle ‘full’,  bu 
yepyeni aracımız ile 10 Numara 
Fiatlı’ların tüm ihtiyaçlarına 
karşılık verecek bir ticari araç 
ürün gamı sunuyor olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz.

Adını Amerikan futbolundaki 
hem defans hem de hücum 
özelliği bulunan güç ve yüksek 
dayanıklılık gerektiren kilit bir 
konumdan almasıyla dikkat 
çeken aracımıza dair ilginç 
detayları bu sayımızda sizler için 
özel olarak derledik.

Comvex Fuarı’nda sadece 
yeni modelimiz değil yine yakın 
zaman önce pazara sunduğumuz 
yenilenen Fiorino’nun yanında, 
farklı müşteri ihtiyaçlarına 
yönelik çözümler sunan Ducato 
ve Doblò’ya kadar pek çok 
modelimiz dikkatleri üzerine 
çekti. Comvex Fuarı’na dair 
bilgileri yine bu sayımızda 
okuyabileceksiniz.

Siz değerli 10 Numara Fiat 
üyelerimiz, bu sıcak yaz 
günlerine özel organize ettiğimiz 
etkinlikler, haberler ve daha 
pek çok konu hakkında bilgiyi 
dergimizde bulabileceksiniz.
Bu sayımızın keyfini çıkarmanızı 
dilerim. Bir sonraki sayımızda 
görüşmek üzere, hoşça kalın…

Arzu Çolakoğlu 
Kurumsal İletişim Direktörü

MERHABA
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Fiat Engelsiz Hareket; hareket kabiliyeti kısıtlı 
sürücülerimizin ve yolcuların başkalarına 
bağımlı kalmadan seyahat edebilmelerini 
sağlamayı hedefliyor. Herkesin özgürce 
hareket edebilmesi gerektiğine olan 
inancımızla, bedensel engelleri yollardan 
kaldırmak adına özel donanımlarla, engellilerin 
ihtiyacına uygun çözümler sunuyoruz.

  

Toplum bilincine katkı sağlayan bir proje
 
13 Mayıs’ta devreye giren Fiat Engelsiz Hareket 
Programı engelli bireylerin hayatını 
kolaylaştırırken aynı zamanda toplumsal bilince 
ve duyarlılığa da katkı sağlıyor. Program 
dahilinde engelli bireyler; sahip oldukları yasal 
avantajlar hakkında bilgilenirken, aynı zamanda 
hareket özgürlüğü sağlayan donanım çözümlü 
Fiat otomobilleri ile keyifli ve güvenli bir sürüş 
deneyimi yaşacaklar. Bu yönde, engelli 
bireylerin otomobillerini kullanmalarına yardımcı 
olan sürüş aparatları, Fiat güvencesiyle yetkili 
servislerde araçlarına monte edilecek ve  
dönüşüm sonrası araçların garantisinin devam 
etmesi sağlanacak.
Engelli sürücü aparatlarının yanı sıra program 
kapsamında engelli yolcular da unutulmadı. 
Engelli yolcuların tekerlekli sandalyeleri ile 
doğrudan Fiat Doblo Panaroma araçlara 
binebilmelerini sağlayan rampa, lift çözümleri ile 
Fiat 500 L’ye takılabilen hareketli yolcu koltuğu 
sisteminin araca Fiat’ın iş ortağı tedarikçilerde 

takılması için araçların tedarikçilere ulaştırılması 
lojistik desteğini Fiat bedelsiz sağlıyor.
 
Fiat’tan kullanıcılarına engelsiz bir gün!
 
Engelli bireylerin hareket özgürlüğüne destek 
olmak amacıyla başlatılan Fiat Engelsiz 
Hareket, ilk test sürüşü etkinliklerini 28 Mayıs 
tarihinde Birmot Ataşehir’de ve 04 Haziran’da 
Birmot Beylikdüzün’de gerçekleştirdi. Herkese 
hareket özgürlüğü sağlayan donanım 
çözümleriyle görücüye çıkan Fiat 500L ve Fiat 
Egea, kullanıcılarından tam not aldı.
Fiat Engelsiz Hareket kapsamındaki kitlerin 
tanıtıldığı etkinlikte, engeli bireyler ürünleri 
bizzat deneme ve kitler hakkında detaylı bilgi 
alma fırsatı buldular. Sahip oldukları yasal 
avantajlar hakkında da aydınlatılan engelliler, 
kampanyanın toplumda engellilik algısını olumlu 
yönde etkileyeceğini söylediler.

HABERLER

Fiat Engelsiz Hareket ile 
Hayat Yolunda
Engelli bireylerin hareket özgürlüğüne destek olabilmek ve bu konudaki toplumsal 
duyarlılığa katkı sağlamak amacıyla “Fiat Engelsiz Hareket” programını 13 Mayıs 
itibarı ile devreye aldık.
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HABERLER

Ticarinin Öncüsü Fiat, 
Comvex Fuarı’na Çıkarma Yaptı!

Hafif ticari araç pazarının öncü oyuncusu Fiat, sektörün yeni ürün ve teknolojileri 
takip ettiği önemli platformlardan biri olan “Comvex Ticari Araç ve Otobüs 

Tedarik Fuarı”nın ilgi odağı oldu. Yeni pick up modeli Fullback’in ön tanıtımını 
Comvex Fuarı’nda gerçekleştiren Fiat, yenilenen Fiorino’nun yanında, 

farklı müşteri ihtiyaçlarına yönelik  çözümler sunan Ducato ve Doblo’ya kadar pek 
çok modeliyle dikkatleri üzerine çekti.

Fiat; Otomotiv Sanayicileri Derneği (OSD), 
Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) ve Taşıt 
Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) iş 
birliği ile düzenlenen Comvex Fuarı’nda, ticari 
araç modelleriyle yine tüm dikkatleri üzerine 
topladı. Ticari araçlar konusunda 100 yılı 
aşkındır tecrübesini pek çok başarılı modelle 
ispat eden Fiat, fuar kapsamında yenilenen 
Fiorino’dan Doblo’ya kadar tüm geniş ürün 
gamının yanında; pick up  pazarındaki güçlü 
rekabette adından söz ettirecek yeni 
modeli Fullback’in de Türkiye ön gösterimini 
gerçekleştirdi. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç 
fuarda gerçekleştirdiği açılış konuşmasında 
“Fiat markası olarak Comvex 2016’da geniş 
ürün gamımızla yerimizi aldık. Türkiye’de ilk kez 
tanıtımını yapacağımız Fullback modelimiz ile 
ticari araç gamımızı tamamlarken, yenilenen 
Fiorino’dan Doblo’ya, müşteri ihtiyaçlarına 
yönelik farklı çözümler sunan Ducato’ya kadar, 
farklı segmentlerdeki modellerimizle, Türkiye’de 
ticaretin her alanında müşterilerimizin çözüm 
ortağı olmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.
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ETKİNLİK

Ramazan’ın Birleştirici Gücünü 
10 Numara Fiat’lılarla Yaşadık!
Ramazan ayının heyecanını 6 şehirde, 6 günde, toplam 1100 takım oyuncumuzla 
10 Numara Fiat İftar Yemeği etkinliklerinde yaşadık.

10 Numara Fiat’lılarla bir araya geldiğimiz her 
organizasyon ve etkinlikte aramızdaki bağları 
biraz daha güçlendirerek yeni günü karşıladık. 
Son yaptığımız 10 Numara Fiat İftar Yemeği 
etkinliklerinde ise bu bağları ayrılmaz parçalarla 
birleştirdik. Ramazan ayının birleştirici gücünü 
apayrı şekilde hissettiren 10 Numara Fiat İftar 
Yemeği etkinliklerinde; 6 şehirde, 6 günde, 
toplam 1100 takım oyuncumuzla iftar sofralarını 
şenlendirdik.

İftar yemeği öncesinde takım oyuncularımızla 
Fiat Egea ve Fiat Fullback araç modellerimizi 
test ettik. Fiat ailesine yeni katılan Fullback’e 
test sürüşü sırasında ilgi büyüktü. 

Tasavvuf müziği eşliğinde sohbetler

15-23 Haziran tarihleri arasında Samsun, 
Trabzon, Kayseri, Konya, Antep ve Urfa olmak 
üzere 6 şehirde 10 Numara Fiat’lılara şehrin 
en güzel mekanlarında iftar sofraları hazırladık. 
Birbirinden farklı lezzetlerle donatılan iftar 
yemeklerinde sohbetlerimize Tasavvuf Müziği 
eşlik etti. 

Ramazan ayının tarif edilmez duygularını 
birlikte tattığımız 10 Numara Fiat İftar Yemeği 
etkinliğinden sonra yeni etkinliklerde görüşmek 
dileğiyle 10 Numara Fiat’la kalın...

8 | 10 Numara Fiat
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RÖPORTAJ

17 YILDIR ARALIKSIZ 
FIAT KULLANICISIYIM
1999’dan beri Fiat ile yol arkadaşlığı yapmaktan vazgeçmeyen ve Fiat ile arasındaki 
bağı 10 Numara Fiat ile üst seviyeye taşıyan Dinçer Yenici ile 10 Numara Fiat ve 
etkinlikleri üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Fiat ile tanışma hikayeniz nasıl başladı?
Fiat kullanmaya 1999 yılında Fiat araç 
modellerine hayat veren Tofaş Doğan ile 
başladım. 17 yıldır aralıksız Fiat aracı 
kullanıcısıyım. Bu 17 yıl içinde 6 adet sıfır araç 
sahibi oldum ve 30 arkadaşımı yine sıfır Fiat 
araç sahibi yaptım. Son aldığım aracı 
Türkiye’de ilk defa Fiat’ın Antalya’da düzenlemiş 
olduğu Yeni Nesil Doblo müşteri lansmanından 
sonra Tekirdağ’a gelir gelmez 6 aylık Doblo VIP 
aracımı verip Yeni Nesil Doblo aracımı aldım. 
Gerçekten aracımdan ve Fiat’tan çok 
memnunum.
 
Araçlarınızı iş amaçlı mı kullanıyorsunuz?
Şu an Fiat’ın Yeni Nesil Doblo Premio ve 
eski kasa Doblo Premio modeline sahibim. 
Araçlarımı hem ticari hem de özel hayatımda 
kullanıyorum. Özellikle Yeni Nesil Doblo’mun 
binek araç konforu sağlaması beni çok etkiliyor 
ve uzun yolda hiç yorulmadan yolculuk 
yapıyorum.
 
10 Numara Fiat ile tanışmanız nasıl oldu?
Tanışmamda Edirne Özakıncı Fiat Yetkili Satıcı 

ve Servisi’nin etkisi büyük oldu. Satış Müdürü 
Aysel Akbulut’un avantajları ve etkinlikleri 
anlatması bende büyük etki yarattı. 
Onlar sayesinde tanışmış oldum.
 
10 Numara Fiat’ın etkinliklerini nasıl takip 
ediyor, haberdar oluyorsunuz?
10 Numara Fiat sitesini her gün ziyaret etmeye 
çalışıyorum ayrıca Facebook’ta  bulunan Fiat 
Ticari Araçlar sayfasını takip ediyorum. Bunun 
yanında cep telefonuma gelen SMS ve 
maillerden haberdar oluyorum.
 
Fiat Ticari Araçlar Facebook sayfasında yer 
alan yarışmaları nasıl buluyorsunuz?
Sayfada yer alan yarışmaları çok özel 
buluyorum ve her ay katılmaya çalışıyorum. 
Yarışmalardan hediyeleri kazanmaya devam.
 
Tribünde Yerini Al yarışması ile Beşiktaş 
maçında yeni tribünde yerinizi aldınız? 
Neler söylemek istersiniz?
Tribünde Yerini Al yarışmasından kazandığım 
maç bileti için öncelikle şunu söylemek 
istiyorum; hani derler ya anlatılmaz yaşanır diye 
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benim için gerçekten öyle bir anı oldu. 
Beşiktaş’ın yeni stadını gördüm ve 
şampiyonluk yolundaki en önemli maçlardan 
birini izleme şansı yakaladım. Stadın çok 
özel bir yeriden bilet ayarlayan Fiat’a çok çok 
teşekkür etmek istiyorum. Bu ödül benim için 
unutulmazdı ve hayatım boyunca anlatacağım 
bir anı olacak.  

Tofaş Bursa Otomobil Gezisi’ni nasıl 
buldunuz? Neler yaşadınız, 
nasıl karşılandınız?
Fiat’ın ayarladığı araçla yola çıktık. Yol 
üzerinde güzel bir kahvaltı yaptık. Tofaş Bursa 
Otomobil Fabrika’sına vardığımızda çok güzel 
karşılandık.  Yaptıkları sunumla Tofaş’ın bir 
dünya markası olduğunu bir kez daha anladım. 
Sıfırdan bir aracın bu kadar kısa sürede ve az 
kişi ile üretilebiliyor olması beni çok etkiledi. 
Bursa Tofaş Fabrikası’nın iş ve işçi sağlığına 
çok önem verdiğine şahit oldum. Yetkililerle 
beraber güzel bir yemek yedik. Daha sonra 
fabrikanın özel pistinde Fiat araç modellerinin 
test sürüşüne katıldık. Benim için tarifsiz bir 
gündü.

10 Numara Fiat Programı’nı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
10 Numara Fiat Programı’nda  tamamen 
programa dahil olanların isteklerine ve 
amaçlarına göre hareket ediliyor olması beni 
çok memnun ediyor. Etkinlikleri, yarışmaları ve 
hediyeleri ile değeri ölçüsü olmayan bir 
program.
 
10 Numara Fiat’ın pek çok etkinliğinde yer 
aldınız bu programlarla beraber yeni 
arkadaşlıklar kurma şansınız oldu mu?
Evet, özellikle Bursa Tofaş Fabrikası Gezi’sinde 
Fiat sahibi yeni kişiler ile tanışma fırsatım oldu. 

Güzel arkadaşlıklar edindik. Programın bu yanı 
da çok güzel. Hem hediye kazanıyor hem yeni 
dostluklar ediniyor hem de sosyalleşme imkanı 
buluyorsun.
 
10 Numara Fiat’ın yarışma etkinlikleri 
dışında yapılan etkinliklerini takip ediyor 
musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? 
10 Numara Fiat’ın sitesinden gördüğüm 
kadarıyla çok güzel etkinlikler ve 
organizasyonlar gerçekleşiyor. Tekirdağ’da 
ikamet ettiğim için ne yazık ki piknik ve sinema 
etkinliklerine katılamadım. Bir sonraki yapılacak 
olan etkinliklere ve organizasyonlara Tekirdağ, 
Edirne veya Kırklareli’nin de dahil edilmesini 
rica ediyorum.
 
10 Numara Fiat’ta başka neler görmek 
istersiniz?
10 Numara Fiat Programı zaten üyelerine çok 
güzel imkanlar veriyor. Büyük markalardan 
indirimler, sinema, halı saha etkinlikleri, 
piknikler, geziler ve yarışmalar daha ne olsun. 
 
Fiat yetkilileri ile iletişiminiz nasıl?
Türkiye’nin her yerindeki Fiat Yetkili 
Satıcı-Servisler’ine yılın 365 günü, 24 saat 444 
22 55 numaralı telefondan öneri ve 
şikayetlerimizi sorunsuz şekilde bildirebiliyoruz.  
Bunun dışında sürekli tercih ettiğim Edirne Fiat 
Yetkili Bayii, Özakıncı Otomotiv’den çok 
memnunum. Herhangi bir sorunuma anında 
çözüm oluştururlar. Özellikle beni programa 
dahi eden ve 30 arkadaşımı daha Fiat sahibi 
yapan Satış Müdürü Aysel Akbulut’a ayrıca 
teşekkür ediyorum.
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KAMPANYALAR

10 Numara Fiat’tan pizzaya doyuracak dev fırsat! Little 
Caesars’ta geçerli Orta Boy Klasik Pizza + 1 litre içecek = 
17,90 ayrıcalığı ile karnınız bayram edecek!

Vialand günlük giriş ücretlerinde ve sezonluk kart 
ücretlerinde 10 Numara Fiat indirimi. 65-70-75 TL’lik 
indirimler ile Vialand’da çocuklarınızla birlikte doyasıya 
eğleneceksiniz.

ayakkabidunyasi.com.tr’den 10 Numara Fiat’lılara tabana 
kuvvet dedirtecek indirim fırsatı. Haydi, durma 150 TL ve 
üzeri alışverişlerde %10 indirimi kaçırma!

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

Modacar.com.tr’de boyun yastığı, uyku dinleme seti, 
koltuk arkası, oto buzdolabı ve tüm seyahat ürünlerinde 
%20 indirim sahibi olacaksınız.

10 NUMARA FIAT İLE LITTLE CAESARS PİZZA GÜNLERİ 
BAŞLADI!

ÇOCUKLARINIZA EN GÜZEL KARNE HEDİYESİ VIALAND 
EĞLENCE MERKEZİ!

10 NUMARA FIAT’LILARIN AYAKKABI TERCİHİNE 
10 NUMARA AVANTAJ

ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİNDE 
10 NUMARA FIAT’LILARA %30 İNDİRİM

10 NUMARA FIAT’LILARA SEYAHAT ÜRÜNLERİNDE 
GEÇERLİ %20 İNDİRİM
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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’lıların evlerine yenilik getiriyoruz. 
Cookplus.com’da Yemek Takımları, Ev Tekstili ve Mutfak 
Grubu ürünlerinde geçerli %15 indirim ile evlerinizde 
değişim rüzgarı esecek.

Küçük ev aletlerinde güvenilir marka Arzum’da blenderden 
katı meyve sıkacağına, elektrikli süpürgeden çay 
makinelerine kadar yapacağınız alışverişlerde %35 indirim 
kazanacaksınız. 

Alarm ve kamera sistemlerinde Pronet’ten 24 ay taahhüt 
yaptıran 10 Numara Fiat’lılar hizmetlerden 3 ay ücretsiz 
faydalanacak.

Aras Kargo’nun 10 Numara Fiat’lılara özel %40 indirimi ile 
kargolar avantajlı şekilde yerine ulaşacak. 

10 NUMARA FIAT’TAN MUTFAK VE EV TEKSTİL
ÜRÜNLERİNİ YENİLEME FIRSATI!

KÜÇÜK EV ALETLERİNDE 10 NUMARA FIAT’LILARA 
%35 İNDİRİM

10 NUMARA FIAT İLE SEVDİKLERİNİZ GÜVENDE OLSUN!

ARAS KARGO İLE FLAŞ TRANSFERLERE İMZA ATIN
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Ticari Araç 
Pazarındaki 
Ürünlerimizi 
“Full”ledik!
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KAPAK KONUSU

Pick-Up Pazarında 
Fullback Devri Başladı!
Adını Amerikan futbolundaki defans ve hücum özelliği bulunan güç ve yüksek
dayanıklılık gerektiren kilit oyuncu tanımlamasından alan Fullback; 
Fiat hafif ticari araçlar ailesinde yerini aldı. Fiat ailesinde yeni bir kilometre taşı 
olan Fullback, aynı zamanda pick up sınıfına yeni bir soluk getirdi.

Güç, performans ve dayanıklılığı ile 
‘Full’ fonksiyonel bir yol arkadaşı

150 HP ve 180 HP’lik iki versiyonu bulunan Fiat 
Fullback, 2.4 litrelik silindir hacimli turbo dizel 
motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor. 
6 ileri manuel şanzımanlı olarak hem 4X2 hem 
de 4X4 çekiş versiyonlarıyla bayilerde yerini 
alan Fiat Fullback’in 5 ileri otomatik şanzıman 
seçeneği ise 4X4 versiyonlarında bulunuyor.

5.3 metrelik uzunluğa ve 3 metrelik aks 
mesafesine sahip Fiat Fullback, 1.52 
metrelik kasa uzunluğa sahip. 5.9 metrelik 
dönüş yarıçapı ile de sınıfının en iyi 
değerlerine sahip olan Fiat Fullback; 3.1 tonu 
aşan yük çekme kapasitesi ve 1 ton’u aşan 
yükleme kapasitesiyle “Full Fonksiyonellik” 
sunarak dikkatleri ayrıca üzerine çekmeye 
hazırlanıyor. 

Full Off-Road
 
Fullback 4x4 araçlarda elektronik seçim 
butonuyla kolaylıkla 2 çekerden 4 çekere geçiş 
sağlanabiliyor. Fullback’te olağanüstü off-road 
performansı sağlayan ve asfalt yollardan 
kaygan patikalara kadar çok farklı yüzeylerde 
kolay kullanımı ve sürüş hakimiyeti için 4H 
modunda ön ve arkaya giden tork dağılımını 
kontrol eden merkezi diferansiyel kilidi yer 
alıyor. Bununla birlikte Fullback üstün arazi 
açılarına sahip.



10 Numara Fiat | 17

Full Konfor
 
Konfor, iş koşullarının vazgeçilmezi. İşte bu 
yüzden yeni Fullback gün boyu zor şartlarda 
çalışsanız dahi sizi yormayacak kadar konforlu 
ve vazgeçilmez.
 
Fullback’te hiçbir şey şansa bırakılmadı: 
Ergonomik koltuklar, mükemmel şekilde 
havalandırılan, ses geçirmeyen ve sınıfının 
en iyi diz mesafesine sahip geniş iç kabin ve 
ideal görüş sunan sürüş pozisyonu, Fullback’te 
konforlu bir sürüş için düşünülen unsurlardan 
sadece birkaçı.

Fullback’te sunulan 6.8 inç yüksek çözünürlüklü 
dokunmatik ekran ve android işletim sistemi 
sayesinde yolculuklar artık çok daha keyifli 
hale gelecek. Navigasyon, Bluetooth ve USB 
bağlantısı ile hayatınızı kolaylaştıracak bu 
yetenekli cihaz ile internete girebilir, mirror-link 
özelliği ile radyonuzu telefon gibi 
kullanabilirsiniz. Bu özelliklerinin yanında şerit 
takip sistemi, çift bölgeli dijital klima, yağmur 
&karanlık sensörleri ve elektrikli-ısıtmalı deri 
koltuklar ile Fullback’in içindeyken kendinizi 
bir ticari araçtan çok üst sınıf binek bir araçta 
hissedeceksiniz

Full Güvenlik
 
Her türlü yol koşuluna dayanıklı, içerisinde 
kendinizi güvende hissedeceğiniz sağlam 
gövdesi, en baz versiyon itibarı ile standart 
7 hava yastığı, yokuş kalkış desteği, Treyler 
denge kontrolü, ayarlanabilir hız sınırlandırıcısı, 
üst versiyonlarda standart olan zenon ve led 
gündüz farları ile yolculuklarınızda yüksek 
koruma altında olacaksınız.
 
Full Ekonomi
 
Gücü verimlilikle birleştiren 2.4 litrelik iki farklı 
turbo dizel seçeneği ve daha düşük yakıt 
emisyonu sağlayan Common Rail Direkt 
Püskürtme teknolojisi ile Fullback, bir Pick 
Up’dan  beklenenden çok daha ötesinde 
performans ve verimlilik sunuyor.

İşte de hayatta da Full kazandıran Pick-up

Fiat Fullback’in düz vites ve otomatik vites 
seçenekleri ile tercih edilebilen; 150 HP ve 
180 HP’lik 2.4 litre silindir hacimli 

turbo dizel motorlar ile donatılan 4X2 Rock 
ve 4X4 Hardrock versiyonları lansmana özel 
paketleri ve 81.900 TL’den başlayan fiyatlarla 
bayilerde yerini aldı.
 
Yüksek donanımlı yapısı ile zorlu arazi 
şartlarında mükemmel performans sağlayan ve 
binek araç konforu sunan Fullback, tasarımsal 
özellikleri ve elektronik aksamları ile şehir 
hayatına da uyum sağlıyor. Fiat araç 
modellerinin alışılan şıklığını da üzerinde 
fazlasıyla taşıyan Fiat Fullback ile 
yolculuklarınızda yeni bir sayfa açacaksınız. 
Fat Fullback modellerimiz hakkında bilgi almak,
test sürüşü ile konforu ve gücünü bizzat
deneyimlemek için Fiat Yetkili Satıcıları ile 
iletişime geçebilirsiniz.
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BAYİ RÖPORTAJI

10 Numara Fiat, Benzeri 
Olmayan Bir Program!

Fiat Servis Konsey Başkanı Tolga Kırmacı ile Fiat araç kullanıcılarının Hızır Acil’i 
Fiat Yetkili Servisler, servislerin görevi ve Servis Konsey Başkanlığı üzerine keyifli 
bir söyleşi gerçekleştirdik.

Fiat ile tanışma hikayenizden biraz 
bahseder misiniz?
11 yıllık otomotiv sektörü deneyimimin son 
5 yılında, Tan Oto bünyesinde servis müdürü 
olarak çalışıyorum. Fiat markası ile tanıştığım 
ilk günden beri duyduğum heyecan, bugün de 
artarak devam ediyor. Böyle büyük bir teşkilatın 
bir parçası olmak bana gurur veriyor.
 
Fiat Servis Konsey Başkanlığına 
nasıl geldiniz?
Öncelikle satış sonrası 6. bölge bayileri içinden 
konsey temsilcisi olarak seçildim. Sonrasında 
da diğer bölge temsilcisi arkadaşlarımın oyları 
ile Fiat Servis Konseyi Başkanı oldum. 
Konseydeki bütün arkadaşlarıma da buradan 
teşekkür ediyorum.
 
Fiat Servis Konseyi Başkanı’nın 
görevi nedir?
Servis konseyinin görevi, Tofaş ile Tofaş’ın 
satış sonrası hizmetlerini sunan yetkili servisleri 
arasındaki koordinasyon ve iletişimi 

sağlamaktır. Konsey başkanı olarak da 
benim görevim, konseydeki diğer tecrübeli 
arkadaşlarım ile aldığımız karar ve 
önerilerimizin Tofaş’a iletilmesinde sözcülük 
yapmaktır.
 
Fiat Servis Konsey Başkanı olarak ne gibi 
çalışmalar yapıyorsunuz?
Konsey bölge temsilcileri olarak her birimiz, 
öncelikle kendi bölgemizdeki servis müdürü 
arkadaşlarımız ile sık sık iletişime geçerek, 
bütün satış sonrası süreçlerimizle ilgili öneri 
ve talepleri topluyoruz. Sonrasında da bu 
düşüncelerimizi, Tofaş’ın satış sonrası 
yöneticileri ile paylaşıyoruz. Ayrıca Tofaş’ın 
planladığı yeni proje ve uygulamalar için 
görüşlerimizi belirterek, satış sonrası marka 
vaadimize katkı sağlamaya çalışıyoruz.
 
Türkiye genelindeki tüm yetkili servislerin 
koordinasyon ve iletişimini sağlamak zor 
olmuyor mu? Bu tempoya nasıl ayak 
uyduruyorsunuz?
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Aslında zor gibi gözükse de, Türkiye’deki bütün 
servis müdürü arkadaşlarımızdan geri 
bildirimlerini zamanında almayı başardığımız 
sürece, sorun yaşamıyoruz. Bu bildirimleri 
büyük bir hassasiyetle gözden geçirip, 
uygulanabilirliğini ve faydalarını analiz edip, 
Tofaş satış sonrası yönetimi ile paylaşıyoruz. 
Yani bize gelen geri bildirimler ne kadar çok 
olursa, işimiz de o kadar kolay oluyor.
 
Yetkili servisler araç kullanıcılarının 
Hızır Acil’i gibi. Dolayısı ile büyük bir 
yoğunluk söz konusu. Yetkili servislerde 
Fiat kullanıcıları ne gibi hizmetlerden 
faydalanıyor?
Yetkili servisler olarak aslında hastanelerden 
farkımızın olmadığını düşünüyorum. Nasıl, 
tam donanımlı bir hastane, hastasına bütün 
hizmetleri tek bir çatı altında veriyorsa, bizler 
de müşterilerimiz ve araçları için ihtiyaçları olan 
her türlü hizmeti tek bir çatı altında sunuyoruz. 
Müşterilerimiz gerek mekanik, gerekse 
kaporta-boya onarım ihtiyaçlarını, kendileri ve 
araçları için en doğru şekilde sadece yetkili 
servislerimizden karşılayabileceklerini biliyorlar.
 
Yetkili servislerde en fazla hangi işlemler 
yaptırılıyor?

İşlemlerimizin büyük bir çoğunluğunu, periyodik 
ve yıllık bakımlar kapsıyor. Bunların yanında 
hasar işlemleri, ön düzen ayarları, muayene 
öncesi kontrol ve aksesuar işlemleri de öne 
çıkan talepler arasında.
 
Fiat Yetkili Servis’lerinde 10 Numara Fiat 
Programı nasıl karşılanıyor? 
10 Numara Fiat Programı sadece ülkemizde 
değil, yurt dışında da başka hiçbir markada 
benzeri olmayan bir program. Fiat servisleri 
olarak, ilkine imza atılmış bir uygulamanın 
parçası olmak gurur verici. Bence 10 Numara 
Fiat  Programı’nın en büyük özelliği, kökeninde 
müşteriye sahip çıkma ilkesinin yer alması. 
Müşterilerimiz de bu ilkemizi beğenmiş olmalı 
ki, kısa sürede binlerce üye sayısına ulaşıldı. 
Çalışanlarımız da bu ilgiden ve müşterilerin geri 
bildirimlerinden oldukça memnunlar.
 
10 Numara Fiat’ın etkinlik, kampanya ve 
ayrıcalıklarını nasıl buluyorlar?
Müşterilerimizden çok güzel geri dönüşler 
alıyoruz. Özellikle hiçbir beklentisi olmadan 
servisimize gelen müşterilerimize, 10 Numara 
Fiat üyesi olduğunuz için bu hediyeyi ya da 
indirimi kazandınız, dediğimizde gerçekten çok 
şaşırıyorlar ve mutlu oluyorlar.
 
10 Numara Fiat’ın yetkili sevislere katkısı 
olduğunu düşünüyor musunuz? 
10 Numara Fiat Programı’nın avantaj ve 
faydaları kulaktan kulağa yayılıyor. Bu da 
bildiğiniz gibi en etkili reklam yöntemidir. 
Böylece hem yeni müşterilerimiz servislerimizi 
ziyaret etmeye başladı hem de mevcut 
müşterilerimizin marka bağlılıkları yükseldi.
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ÖNERİLER

Klimanın devreye alınması

Sıcak havalarda direkt güneş ışığı alacak 
şekilde park edilmiş bir araca binildiğinde klima 
devreye alınmadan önce camlar açılarak kabin 
havalandırılmalıdır. Kabin içerisindeki sıcak 
hava çıktıktan sonra camlar kapatılarak 
klimanın devreye alınması soğutma 
performansını artıracaktır.

Kış aylarında klima kullanımı

Kış mevsiminde de klimanın ayda bir kere 
yaklaşık 10 dakika çalıştırılması hem klima 
sisteminin verimini artıracak hem de araç 
içerisinde oluşabilecek nemin de ortamdan 
alınmasını sağlayacaktır. Yaz mevsiminden 
önce, sistemi yetkili bir Fiat servisinde kontrol 
ettirmenizi tavsiye ederiz.

Klima Kullanımında Dikkat 
Edilmesi Gereken Püf Noktaları !

Yaz aylarının geldiği şu günlerde araçlarımızda klima kullanımı giderek artmakta. 
Sistemin güvenli ve performanslı bir şekilde çalışması için klima kullanımında 
birkaç püf noktayı sizlerle paylaşmak istedik.



10 Numara Fiat | 21

İç hava dolaşımının kullanılması

Bu fonksiyon, özellikle dış havanın çok 
kirli olduğu koşullarda kullanılmalıdır 
(trafik tıkanıklıklarında, tünellerde vb.). İç hava 
dolaşımı seçildiğinde otomobilin içerisine taze 
hava girişi olmayacağı için uyku ve dikkat 
kaybına yol açabilir. Bu nedenle iç dolaşım 
fonksiyonunun uzun sure kullanılmaması 
tavsiye edilir.
 
İç hava dolaşımı, klima sisteminin istenilen 
ısıtma veya soğutma şartlarına daha hızlı 
ulaşmasını sağlar. Bununla beraber camlarda 
buğu oluşumunu belirgin şekilde arttıracağından 
dolayı yağmurlu ve soğuk günlerde uzun süre 
kullanılmaması gerekir.

Polen filtresi

Dış hava dolaşım modu seçildiğinde, dışarıdan 
alınan hava kabin içerisine 
gönderilmektedir. Dış havada bulunan toz, 
polen vb. gibi parçacıkların kabin içerisine 
girişini engellemek için klima sistemi içerisinde 
polen filtresi yer almaktadır. Polen filtrelerinin 
periyodik bakımlarda düzenli olarak kontrol 
edilip değiştirilmesi önerilir. Çok kirlenmiş olan 
polen filtreleri, dışarıdan hava girişini sınırladığı 
için camlarda buharlaşma ve kabin içi hava 
kalitesinin düşmesi gibi istenmeyen oluşmasına 
sebep olacaktır.
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80-90 km/h civarları veya 
daha hızlı giderken 
direksiyonu sola çevirince, 
yani sağa yatınca bir şey 
sürtüyormuş gibi bir ses 
geliyor. Sebebi nedir acaba?

Detaylı inceleme yapmadan 
net bir tanı koymak zor ancak 
bu sesi doğurabilecek bazı 
muhtemel noktalardan 
bahsedebiliriz. Sorunuzda, 
sesin gövdede oluşan 
yatay harekete bağlı olduğunu 
iletmişsiniz. Aracın yatay 
hareketleri esnasında en 
kritik nokta lastik ve çamurluk 
davlumbazı arasındaki 
mesafedir. Çamurluk 
davlumbazında oluşabilen 
deformasyon veya uygun 
olmayan ölçüde lastik 
kullanımı da çalışma 
mesafesinin standart değerin 
altına düşmesine neden olur. 
Viraja girildiğinde oluşan yatay 
hareketle bu mesafe daha da 
azalarak temasa ve dolayısıyla 
sürtme şeklinde sese 
sebebiyet verir. Ayrıca standart 
ölçüden daha geniş tabanlı 
lastik ve jant kullanımı da 
aracın yatay hareketlerinde 
çamurluk ve alt takım 
parçalarına temasın 
nedenlerinden biridir.
Yukarıda saydığım 
muhtemel sebeplerin yanı 
sıra aşırı yükleme ve alt takım 
parçalarında yapılan 

modifikasyonlar da belirttiğiniz 
soruna yol açar. Net tespit 
için yetkili servis tarafından 
inceleme yapılmasını tavsiye 
ederiz.

D2 kasa sahibiyim. Aracım 
benzinli ve lpgli, kilometresi 
115.000’de. Aracımla 
kasislerden geçerken tam 
atlama anında sağ teker 
kısmından teneke sesine 
benzer bir ses geliyor. 
Bakımlarını da 
aksatmıyorum ama sesin 
nereden geldiğini 
çözemedik.
 
Öncelikle bu tür noktasal ses 
şikayetlerinde aracı 
incelemeden veya sesi 
duymadan yorum yapmanın 
çok zor olduğunu belirtmek 
isteriz. Sesin kasis 

geçişlerinde, sağ taraftan 
geldiğini iletmişsiniz. 
Kasislerde en çok çalışan 
parçalar süspansiyon 
elemanlarıdır. Alt salıncak, viraj 
demiri, askı rotu ve 
amortisörler öncelikle kontrol 
edilmeli, parçalar üzerinde 
darbe veya temas izi var mı 
bakılmalıdır. Sesin 
geldiği bölgedeki tüm parçalar 
dikkatli bir şekilde incelenirse 
sorunun kaynağı 
bulunabilir. Unutmayınız ki 
anormal seslerin kaynağı tespit 
etmek zaman alabilmektedir. 
Gerekli zamanın ayrılması 
ve uygun yöntemin izlenmesi 
durumunda, sorun ilk seferde 
çözülebilir.

Yaklaşık 300-400 km açık 
kaldıktan sonra klimadan 
içeriye buhar gibi beyaz bir 
duman çıkmaya başladı. 
Herhangi bir koku falan 
yoktu. Nedeni ne olabilir?
 
Sorunuzda bahsettiğiniz olay, 
bağıl nemin yüksek olduğu 
hava koşullarında yaşanabilen 
bir durumdur. Bildiğiniz gibi 
klima sistemi dışarıdan veya 
kabin içerisinden aldığı havayı 
evaparatör dediğimiz soğutucu 
bir petek üzerinden geçirerek 
araç içerisine vermektedir. 

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.
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Evaparatörün yüzey 
sıcaklığı çalışma 
koşullarına bağlı olarak 4°C’ye 
kadar düşebilir. Yoğun nem 
barındıran hava veya sistemde 
yoğunlaşmış olan su, soğuk 
evaparatör yüzeyine temas 
eder etmez suyun bir kısmı 
gaz fazına geçer. Bu su buharı 
difizörlerden kabinine girerek 
bahsettiğiniz durumu oluşturur. 
Oluşan buhar derin 
dondurucularda oluşan 
buharla benzer yapıdadır. Gaz 
kaçağının aksine 
kokusuzdur. Özellikle çok 
sıcak ve nemli havalarda 
yaşanan bu durum, sorun 
olarak değerlendirilmez. Ancak 
çok sık yaşanıyorsa klima 
sisteminin kontrol edilmesinde 
fayda vardır.

Bugün kasisten geçerken 
Doblò uyarı verdi. 
Ekranda hill holder arızası 

ESP çalışmıyor diye hata 
yazıları mevcut. 
Hala devam ediyor arıza. 
Neden olur acaba?

Sorunuza yanıt vermeden 
önce, güvenlik problemlerinde 
vakit kaybetmeden 
servislerimizle irtibata 
geçmenizin önemli olduğunu 
hatırlatmak isteriz. 
Sorunun teşhisi ve uygun 
müdahale için aracın 
incelenmesi şarttır.
 
Anladığımız kadarıyla, ESP ve 
Hill Holder sisteminin devreye 
girmesinin gerekmediği bir 
koşulda uyarı lambası yanmış. 
Bu durumda, yaşanan sorunun 
elektriksel bağlantılardan 
kaynaklanma ihtimalinin 
yüksek olduğunu düşünüyoruz. 
Kasis, tümsek vb. gibi 
engellerden geçerken araç 
gövdesinde bir miktar esneme 
olması normaldir. Ayrıca 
tekerlek ve diğer parçalardaki 
sensör kabloları da 
süspansiyon hareketiyle 
beraber konum değiştirirler. 
Elektrik soketleri ile bağlantı 
noktalarında oluşan gevşek 
temas ve korozyon, bu tip 
burulma ve esneme anlarında 
voltaj düşümleri meydana 
getirebilir. ESP, ABS, hava 

yastığı gibi güvenlik sistemleri, 
küçük voltaj 
dalgalanmalarını bile tespit 
eder ve arıza lambasını 
yakarak sürücüyü uyarır.
 
Deneyimlerimizden yola 
çıkarak kablo tesisatlarında 
korozyona bağlı temassızlığın 
başlıca nedeninin hatalı 
yıkama olduğunun 
söyleyebiliriz. 
Soket ve ünitelerin üzerine 
basınçlı su uygulanması 
tesisat elemanlarına büyük 
zarar vermektedir. Bu tür olası 
problemlerin yaşanmaması 
için aracınızın uygun şartlarda 
ve uzman personel tarafından 
yıkanması önemlidir.
 
Başta da belirttiğimiz gibi 
yaptığımız yorumlar 
problemin kaynağını 
oluşturabilecek muhtemel 
sebeplerdir, kesin bir yargıya 
varmak için aracın detaylı 
olarak incelenmesi gerekir. 
Uygun müdahale için yetkili 
Fiat servisine başvurmanızı 
tavsiye ederiz. 

Sorularınızı 
info@10numarafiat.com 
adresinden bizlere iletebilirsiniz.
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10 NUMARA KONU

10 NUMARA 
TÜRK İCATLARI
Teknolojinin gelişmesi ve ihtiyaçların değişmesi ile her geçen gün yeni bir 
icatla karşılaşır hale geldik. Kullandığımız pek çok ürünün altında yabancı ülkelerin 
imzaları yer alıyor. Ancak gerek geçmişte gerekse günümüzde Türkler tarafından 
keşfedilmiş 10 Numara icatlar da bulunuyor. Pek çoğunu bildiğiniz icatların 
yanında bilmediğiniz icatları da araştırdık ve sizin için bir araya getirdik.

Karbon Film Kaplama

Dr. Ali Erdemir’in icadı Karbon Film Kaplama, 
motor ve makinalarda enerji kullanımını en aza 
indirmekle kalmayıp sessiz çalışmalarını da 
sağlamaktadır. Ayrıca makinalardaki dişlilerin 
ömrünü birkaç yıl uzatmaya yardımcı olan 
karbon film kaplama, başta otomobil 
teknolojisi olmak üzere uzayda uyduların 
hareketli parçalarına kadar pek çok alanda 
kullanım imkanına sahiptir.

Sipsi

Özellikle Teke Yöresi’ne özgü nefesli çalgılar 
arasında yer alan Sipsi, Türk Halk Çalgıları 
arasında gelmektedir. İki parça veya tek 
parçadan oluşan, Sipsi 15-25 cm 
uzunluğundaki kamıştan üretilmektedir. 
Bunun yanında çam ve söğüt dalından da 
üretilmektedir. Müzik kültürümüze ayrı bir ses 
katan Sipsi, gurbet havaları, zeybek havaları ve 
Teke havalarının olmazsa olmazları arasında 
gelmektedir.

Cümbüş

Sipsi gibi Türk müzik aletleri arasında gelen 
Cümbüş, Zeynel Abidin Cümbüş ile müzik 
aletleri arasında yerini almıştır. Telli bir müzik 
aleti olan Cümbüş, kelime anlamının aksine 
kendine has ezgisi ile insanı efkarlandıran ve 
farklı zamanlara götüren bir müzik aletidir. 
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Yoğurt

İlk olarak 6000 yıl önce üretildiği düşünülen 
yoğurt, kökeni konusunda oldukça tartışma 
konusu olan bir gıdadır. Türkçe kökenli bir 
kelime olan ‘’yoğurt’’ neredeyse tüm dillerde 
aynı şekilde kullanılmaktadır. Kanuni Sultan 
Süleyman’ın Fransa kralının hastalığına çare 
olması için gönderdiği hekimler, keçi sütünden 
yaptığı yoğurtla kralın hastalığını iyileştirmişler. 
Bu olayla Fransa’dan Avrupa’ya yayılan 
Milli yiyeceğimiz, tüm dünyada kullanılmaya 
başlamış. Her ne kadar Türk yiyeği olduğu 
kabul edilmese de gerek kelime anlamı gerek 
tarihiyle Türk yiyeceği olduğunu kanıtlıyor.

Yatağan Kılıcı

16. yüzyılda kullanılmaya başlanan Yatağan 
Kılıcı, ilk olarak Kanuni Sultan Süleyman için 
Ahmet Tekelu tarafından yapılmış. İlk zamanlar 
Denizli’nin Yatağan Köyü’nde yapıldığı için bu 
adı aldığı düşünülen kılıç, günümüzde 
Denizli Serinhisar’da üretilmeye devam 
etmektedir. Türk ustalar tarafından üretilen 
Yatağan Kılıcı, Yeniçeri’lerin kuşağında da yerini 
almış. Geçmişten günümüze gelen Yatağan 
Kılıcı’nı Topkapı Sarayı Müzesi’nde 
görebilirsiniz. Bunun yanında yolunuz 
Denizli’ye düşerse hediyelik olarak satılan 
Yatağan Kılıçları’ndan alabilirsiniz. 

Baklava

Ülkemizde Gaziantep ile özdeşleşen ve 
benzersiz bir lezzete sahip olan baklava, yoğurt 
gibi geçmişi  konusunda çelişkiler taşıyan 
keşifler arasında yer alıyor. Her ne kadar 
kesinliği kanıtlanmamış olsa da yapılan 
araştırmalar baklavanın Türk keşfi olduğunu 
gösteriyor. Türkçe kökenli bir kelime olan 
baklava, pek çok dilde aynı şekilde 
kullanılmaktadır. Bunun yanında pek çok tarih 
araştırmacısının baklavanın Türk keşfi olduğuna 
dair çalışmaları da mevcuttur.
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AKSESUARLAR

Bu Yaz Hem Sizin Hem de 
Araçlarınızın Yazı Olacak
10 Numara Fiat ile araçlarınızın tasarımını ön plana çıkarırken kendi tarzınızda 
küçük değişiklikler yapmaya ne dersiniz? Sizin için bir araya getirdiğimiz 
10 numara aksesuarlar ile bu yaz hem sizin hem de araçlarınızın yazı olacak.

Doblo Krom Ön Panjur

Aracınızın tasarımını ön plana çıkaracak olan Doblo Krom Ön Panjur, 
yollardaki tüm dikkatleri üzerinize çekmenize yardımcı olacak. Doblo araç 
modellerinin tasarımına etkili bir dokunuş yapan 2 Parça Krom Ön Panjur 
ve U-Formlu Krom Ön Panjurlara Fiat Yetkili Satıcı ve Servisleri’nden sahip 
olabilirsiniz.
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Full Krom Set

Araçların orijinal görünümünü bozmadan tüm hatlarıyla ön plana çıkaracağınız Full Krom Set, 
yollardaki etkinizi üst seviyeye taşıyacak. Kapı kolu, ayna kapağı, depo kapağı, yan çıtalar ve eşik 
çıtasından oluşan Full Krom Set ile aracınıza tarzınızı yansıtabilirsiniz.

Vitage 500 Kabin Valizi

Fiat 500’ün nostaljik tarzından esinlenilerek üretilen 
Vintage 500 Kabin Valizi ile yolculuklarınızda fark 
yaratacaksınız. Siyah ve kırmızı olmak üzere iki farklı 
seçenekte sunulan valizlere Fiat Yetkili Satıcı ve 
Servisleri’nden sahip olabilirsiniz.

Kırmızı Yazılı Fiat Tshirt

10 Numara Fiat’lıların üzerlerinden çıkarmak 
istemeyecekleri Kırmızı Yazılı Fiat Tshirt ile aracınızla bir 
bütün haline gelebilirsiniz. L ve XL beden seçenekleri ile 
sunulan tshirtlere Fiat Yetkili Satıcı ve Servisleri’nden sahip 
olabilirsiniz.

Mavi Yazılı Fiat Tshirt

Araçları ile ayrılmaz ikili 
olan 10 Numara Fiat’lılar 
Mavi Yazılı Fiat Tshirt’leri 
ile yolculuklarına damga 
vuracak. L ve XL beden 
seçenekleri ile sunulan 
tshirtlere Fiat Yetkili Satıcı 
ve Servisleri’nden sahip 
olabilirsiniz.

Polo Yaka Beyaz-Gri 
Erkek Tshirt 

Kol ve boğaz detayı ile 10 
Numara Fiat’lıların tarzına 
etkili bir dokunuş yapacak 
olan Polo Yaka Beyaz-Gri 
Erkek Tshirt dolabınızın 
favori parçası haline 
gelecek. L ve XL beden 
seçenekleri ile sunulan 
tshirtlere Fiat Yetkili Satıcı 
ve Servisleri’nden sahip 
olabilirsiniz.
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10 NUMARA SEYAHAT

10 Numara 
  Tatil Rotaları

Eskilerin tabiri ile karpuz kabuğu denize düştü, tatil planları çoktan yapılmaya 
başlandı.Tatil mekanında kararsız kalan 10 Numara Fiat’lılara bu sayımızda 
10 numara tatil rotaları belirledik. Valizlerinizi hazırladıysanız yola çıkabiliriz.

Eski Datça

Çocukları ile birlikte sakin bir tatil geçirmek 
isteyenler için en ideal tercih rotaları arasında 
gelen Eski Datça, Muğla’nın Datça ilçesinin en 
güzel mahalleleri arasında yer alıyor. Eski taş 
evler ve sokaklar arasında huzur dolu bir tatil 
deneyimi yaşayacaksınız. 

İzmir - Efes

Kuşadası ve Selçuk’a oldukça yakın olan Efes, 
özellikle Efes Harabeleri ile yoğun ilgi gören tatil 
merkezleri arasında geliyor. Zaman içinde adeta 
yolculuğa çıkacağınız İzmir Efes’ten ayrılmak 
istemeyeceksiniz.
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Antalya - Side

Deniz-kum-güneş üçlüsünün yanında tarihi bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler için Antalya-Side 
en ideal tercih olacaktır. Lidyalılar, Persler ve daha pek çok medeniyetin izlerini taşıyan Side’de 
özellikle Antik Roma Dönemi’nden kalan eserlere hayran 
kalacaksınız.

Fethiye - Ölüdeniz

Yeşil ile mavinin kucağında yer alan 
Fethiye-Ölüdeniz,  Muğla’nın en popüler tatil 
bölgeleri arasında yer alıyor. Turkuaz rengi 
denizinin muhteşem manzaralar sunduğu 
Ölüdeniz’de dolu dolu bir tatil deneyimi 
yaşayabilirsiniz.

Marmaris

Muğla’nın cennet mekanı Marmaris; Cennet 
Adası, Baca Mağarası, Amos Antik Kenti, 
İçmeler tatil bölgesi, Uzun Yalı Plajı,  Ayın Koyu 
ve çok daha fazlası ile unutulmaz bir tatil 
deneyimi sunuyor.
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OYUN - MÜZİK - YEMEK

Yolculuklarınızı keyifli hale getiren oyunlarımızdan 
‘’Ne gördüm?’’ ile yollar hiç bitmesin isteyeceksiniz. 
Bu oyunda herkes sırayla gördüğü bir şeyi 
söylüyor. Ancak önemli olan nokta, tekrarın yasak 
olması. Örneğin; sırayla görülenler tabela, ağaç, 
deniz, bulut, toprak, araba, çeşme, çiçek, ağaç… 
Ağacı ikinci kez söyleyen kişi yanmış olur ve 
oyundan çıkar. Ama eğer çocuğunuzla arabada 
sadece ikiniz varsanız, cezayı başka bir şey olarak 
belirleyebilirsiniz.

Sanat Güneşi’miz Zeki Müren’in en sevilen 
şarkılarının yer aldığı İşte Benim Zeki Müren 
albümü ile yolculuklarıza nostaljik bir hava 
katacaksınız. Funda Arar’dan Göksel’e, 
Kıraç’tan Mustafa Ceceli’ye kadar pek çok 
sanatçı; Zeki Müren’in Manolyam, Berduş, 
Şimdi Uzaklardasın, Bir Gönül Hikayesi gibi 
toplam 18 şarkısına yeniden hayat vermiş. Bu 
albümü araçlarınızdan eksik etmeyeceksiniz. 

MANGALLIK 
KÖFTE TARİFİ

Yaz aylarının vazgeçilmez 
aktiviteleri arasında gelen 
piknik ve mangalda sizlere 
nefis bir tarif hazırladık. 
Hazırlaması oldukça basit olan 
Mangallık Köfte Tarifi’mizi çok 
seveceksiniz.

Malzemeler

1 kg kıyma
1 kuru soğan
1.5 çay bardağı galeta unu
2-3 diş sarımsak
Yarım çay bardağı su
Kırmızı biber
Karabiber
Kekik
Kimyon
Tuz

Hazırlanışı

Derin bir kasenin içine kıymayı 
alın. Soğan ve sarımsağı 
rendeleyin ve kıymanın üzerine 
ekleyin. Galeta unu, 
baharatlar ve suyu da ekleyip 
iyice yoğurun. Daha sonra 
küçük parçalar kopararak köfte 
şekli verin ve tepsiye dizin. 
Hazırladığınız köfteleri 1-2 
saat buzdolabında bekletmeniz 
lezzeti daha da artıracaktır. 

Afiyet olsun.

NE GÖRDÜM?

MÜZİK

10 NUMARA FIAT’LILAR
Banvitburada.com’da geçerli

tüm et alışverişlerinde
%20 indirim kazanıyor!

Kampanyamız 30 Eylül 2016’ya kadar geçerlidir.
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İşimiz Rahat, Gücümüz Fiat!
KOBİLERE ÖZEL İLANLAR

10 Numara Fiat'lıların Buluşma Noktası Facebook Fiat Ticari Araçlar sayfasında Çok faydalı bir uygulama geliştirdik. İşinizi büyütme, tanıtma ve daha fazla
kişiye ulaşma imkanı sunduk. Aşağıdaki ''Tüm Kobi İlanları'' linkine girerek hem kendi işletmenizin ilanını paylaşın hem de 10 Numara Fiat'lıların ilanlarına
ulaşın.  

Sizde işletmenizin ilanını verin işlerinizi birlikte büyütelim.                     

10 Numara Fiat'lılar İşlerini Kobi İlanları ile Büyütüyor!

Kobilere, facebook kobi İlanları uygulamamız ile işlerini duyurma ve
büyütme imkanı sunuyoruz. Siz de firmanızın ilanını paylaşabilir ve

geniş kitlelere ulaşabilirsiniz.


