
Arıza Kodu Katalogu 
Merhabalar, sizin için detaylı bir şekilde arıza kodu kataloğu oluşturmaya çalıştık. Bu kataloğumuzda 

özellikle araç markaları için detaylı bir arıza kodu seçeneğine yer verdik. Hangi markanın ne gibi arıza 

kodları olur ve bu arıza kodları gidermek için hangi yolları izlemek daha yerinde bir tercih olacaktır. O 

konuların cevaplarına ulaşmanızı amaçladık.  

 

Hazırsanız başlayalım. 

 

 

Alfa Romeo Arıza Kodları 
Genellikle Alfa Romeo araçlar için çok fazla arıza kodu bilgisi yer almaz. Çok büyük olasılıkla arıza 

kodu seçenekleri söz konusu olduğunda Alfa Romeo araçlar için bilindik standart arıza kodu 

seçeneklerinin altı çizilir.  

Bu sebeple saçma bilgilerle uğraşmamanız adına buraya tıklayarak tüm Alfa Romeo arıza kodu 

seçenekleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.  

  

https://arizakod.com/
https://arizakod.com/alfa-romeo-ariza-kodlari/


 

Audi Arıza Kodları 
Bu markanın arıza kodları çok büyük olasılıkla birbirini tekrar eden Alman içerikleri ile iç içedir. Audi 

arıza kodları için bilindik Alman malı arabaların arıza kodlarına da göz atabilirsiniz.  

 

Böyle bir sorunla karşılaşmamanız adına audi arıza kodları içeriğimize göz atarak daha derinlemesine 

bilgi sahibi olmanız mümkün olabilir.  

BMW Arıza Kodları 
Aynı Audi markasında olduğu gibi Alman idolü arıza kodları bu markada da bizi karşılamaktadır. Bu 

sebeple birbirinin kopyası ve aynı içeriğe sahip olan arıza kodu seçenekleri sizi bunaltıyorsa aşağıda 

verdiğimiz link aracılığıyla arıza kodları hakkında daha derinlemesine bilgiye ulaşabilirsiniz.  

Sizin için kolaylık olması amacıyla bmw arıza kodları burada toplandı. Dilerseniz sitemizde bulunan 

arama bölümünü kullanarak arıza kodu arayışında olabilirsiniz.  

Chevrolet Arıza Kodları 
Ülkemizden çekildiği günden bu zamana Chevrolet markası arıza kodu aramalarının bir hayli azaldığını 

söylemek yanlış olmayacaktır. Yine de hala bu araçları aktif olarak kullanan kitleyi düşünerek sizin için 

bir veritabanı oluşturduk. 

Bu arıza kodu seçeneklerine hızlı bir şekilde ulaşmak için chevrolet arıza kodları içeriğine göz atmanızı 

tavsiye ediyoruz.  

  

https://arizakod.com/audi-ariza-kodlari/
https://arizakod.com/bmw-ariza-kodlari/
https://arizakod.com/chevrolet-ariza-kodlari/


Chrysler Arıza Kodları 
Bu markanın arıza kodları söz konusu olduğunda da internette genellikle jenerik arıza kodları ile 

karşılaştığımızı belirtmek isterim. Siz de doğrudan arıza kodu seçeneklerine ulaşmak isterseniz 

aşağıda bulunan link aracılığıyla Chrysler arıza kodlarına göz atabilirsiniz.  

Daha fazlası için buraya tıklayın.  

Citroen Arıza Kodları 

 

Citroen araçlarının arıza kodlarına göz atmak için buraya göz atabilirsiniz.  

Dacia Arıza Kodları 
Hızlı bir şekilde Dacia Arıza kodlarına ulaşmak için buraya tıklamanız yeterlidir. Giderek artan bir 

aranma hacmi olduğunun da altını çizelim.  

Dodge Arıza Kodları 
İnternette çok fazla Dodge Arıza kodları hakkında bilgi olmadığı için sizlerin kolay ulaşmanızı sağlamak 

amacıyla bir veritabanı oluşturduk. Dilerseniz Dodge arıza kodları sekmesinden oraya göz 

atabilirsiniz. 

Fiat Arıza Kodları 
Söz konusu olan fiat arıza kodları olduğu pek çok adres ön plana çıkar. Yalnız büyük bir çoğunluğunun 

jenerik sayılacak standart arıza kodları ile dolu olduğunu belirtmek gerekiyor. 

Sizlerin hızlı bir şekilde burada bulunan; fiat arıza kodları içeriğinden ilgili arıza kodlarına ulaşmanızı 

amaçlıyoruz.  

https://arizakod.com/chrysler-ariza-kodlari/
https://arizakod.com/citroen-ariza-kodlari/
https://arizakod.com/dacia-ariza-kodlari/
https://arizakod.com/dodge-ariza-kodlari/
https://arizakod.com/fiat-ariza-kodlari/


Ford Arıza Kodları 
Hızlı bir şekilde bu markanın arıza kodlarına göz atmak için ford arıza kodları içeriğine göz 

atabilirsiniz.  

Honda Arıza Kodları 
Dilerseniz burada bulunan bağlantı aracılığıyla jenerik değil doğrudan Honda arıza kodlarına 

ulaşabilirsiniz.  

Hyundai Arıza Kodları 
Burada bulunan link aracılığıyla Hyundai Arıza Kodları bir tık uzağınızda… 

Kia Arıza Kodları 
Dilerseniz buradan kia arıza kodlarına göz atabilirsiniz.  

Land Rover Arıza Kodları 
Buradan Land Rover Arıza kodları seçeneklerine ulaşabilirsiniz.  

Mazda Arıza Kodları 

 

Son zamanların en kaliteli araçları arasında sayılan mazda arıza kodları burada sizi bekliyor. 

Mercedes Arıza Kodları 
Tipik Alman arıza kod aralığına sahip olan Mercedes arıza kodu seçenekleri burada sizi bekliyor. 

Mitsubishi Arıza Kodları 
Daha fazla Misubishi Arıza koduna ulaşmak için burayı tıklayabilirsiniz.  

  

https://arizakod.com/ford-ariza-kodlari-ve-cozumleri/
https://arizakod.com/honda-ariza-kodlari/
https://arizakod.com/hyundai-ariza-kodlari/
https://arizakod.com/kia-ariza-kodlari/
https://arizakod.com/land-rover-ariza-kodlari/
https://arizakod.com/mazda-ariza-kodlari/
https://arizakod.com/mercedes-ariza-kodlari/
https://arizakod.com/mitsubishi-ariza-kodlari/


Nissan Arıza Kodları 
Bilindiği üzere internette çok fazla Nissan arıza kodu seçeneği yer almaz. O sebeple sizin için ayırca 

bir veritabanı oluşturduk. 

Opel Arıza Kodları 
Hızlı bir şekilde opel arıza kodları aralığına göz atmak için ilgili kategorimize göz atmanızı tavsiye 

ediyoruz.  

Peugeot Arıza Kodları 
Fransız araçları arasında en çok arıza kodu Peugeot araçlarda karşımıza çıkar. Daha fazla arıza koduna 

göz atmak isterseniz buradan arızalarına göz atabilirsiniz.  

Renault Arıza Kodları 

 

Renault son dönemlerde arıza kodu aramaları artan bir marka olarak ön plana çıktı. Sizlerde buradan 

ilgili aracın arıza kodlarına ulaşabilirsiniz.  

Skoda Arıza Kodları 
Tipik Alman idolüne geçiş yapan Skoda içerisinde de arıza kodlarının benzerlik taşıdığını söyleyebiliriz. 

Dilerseniz skoda arıza kodları bölümünü ziyaret ederek bu araçlar ve arızaları hakkında daha detaylı 

bilgiye ulaşabilirsiniz.  

Subaru Arıza Kodları 
Hem Subaru hem Suzuki arıza kodları açısından en az sorgu yapılan araç markaları arasında yer alıyor. 

Bu araçların arıza kodlarına göz atmak için burayı tıklamanız yeterli olacaktır.  

https://arizakod.com/nissan-ariza-kodlari/
https://arizakod.com/opel-ariza-kodlari/
https://arizakod.com/peugeot-ariza-kodlari/
https://arizakod.com/renault-ariza-kodlari/
https://arizakod.com/skoda-ariza-kodlari/
https://arizakod.com/subaru-ariza-kodlari/


Suzuki Arıza Kodları 
Aynı Subaru da olduğu gibi Suzuki arıza kodları söz konusu olduğunda ciddi anlamda bir azalma söz 

konusudur. Daha az arıza kodu olmasına rağmen yine de bir liste oluşturmaya gerek duyduk. 

Dilerseniz buradan Suzuki arıza kodlarına göz atabilirsiniz. 

Tata Arıza Kodları 
Dilerseniz Tata Arıza kodu seçeneklerine göz atarak dilediğiniz arıza koduna hızlı bir şekilde 

ulaşabilirsiniz.  

Toyota Arıza Kodları 

 

Pek fazla olmasa da yine de burada bulunan link aracılığıyla Toyota arıza kodu seçeneklerine göz 

atmak mümkün olmaktadır.  

Volvo Arıza Kodları 
Hızlı bir şekilde Volvo arıza kodları kategorimize göz atarak arıza kodları hakkında daha detaylı bilgiye 

sahip olabilirsiniz.  

Vw Arıza Kodları 
Volkswagen Arıza Kodları ön plana çıktığında çok az adresin kaliteli içeriğe sahip olduğunu 

söyleyebiliriz. Bu sebeple ayrıca bir içerik yazarak vw arıza kodlarını buradan sizinle paylaşmaya karar 

verdik.  

Bu ve bunun gibi konu başlıklarına hızlı bir şekilde ulaşmak için adresimizi ziyaret etmeniz yeterli 

olacaktır. Sağlıkla kalın… 

https://arizakod.com/suzuki-ariza-kodlari/
https://arizakod.com/tata-ariza-kodlari/
https://arizakod.com/toyota-ariza-kodlari/
https://arizakod.com/volvo-ariza-kodlari/
https://arizakod.com/volkswagen-ariza-kodlari/

