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Diyarbakır tarihi dokusu, uzak bölgeleri 
denizlere ve liman şehirlerine bağlayan Basra 
körfezi, Mezopotamya’yı el ele tutuşturan, ilk 
yerleşiminden itibaren önemli krallıkların 
isimlerini taşıyan ve Cumhuriyetle birlikte 
güzel ismini alan atalarımızdan miras şehrimiz. 

Dicle Vadisini gören tepe üzerinde konumlanan 
Diyarbakır, Dicle Vadisinin batısında yer 
almaktadır. Uzak bölgeleri denizlere ve liman 
şehirlerine bağlayan ana yollar üzerinde 
kurulmuş olması ile coğrafi konumundan ötürü 
oldukça verimli topraklara sahip olması ve ana 
ulaşım yollarının önemli birleşme noktasında 
bulunmaktadır. Birçok medeniyetin geçmiş 
dokusunu taşıyan şehir tarihi içerisinde önemli 
merkez şehir haline gelmiştir.

İlk ismi Asur hükümdarı Adad Nirari ’ye 
ait bir kılıç kabzasında ‘Amidi’ veya ‘Amedi’ 
olarak yazmaktadır. İslami dönemde şehir 
için kullanılan ‘Kara Amid’,’Kara Hamid’, 
‘Diyar-ı Bekir’ isimleri Cumhuriyetle birlikte 
‘Diyarbekir’ son olarak da ‘Diyarbakır’ ismini 
almıştır.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Amid 
İç Kalesi büyütülmüş ve İç Kaleye 16 burçlu 
iki kapılı bölüm eklenmiştir. Dört defa şehri 
ziyaret eden Kanuni su kemerleri inşa ettirmiş 
ve Diyarbakır’a ünlü Hamravat suyunu 
getirtmiştir. Osmanlı döneminde büyük bir 
gelişme gösteren Diyarbakır yapılan hanlar, 
kervansaraylarla ticaret hayatı canlandırılarak 
önemli ticaret merkezi haline getirilmiştir.
Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Diyarbakır, 
yüzyıllar boyunca Güneydoğu Anadolu’nun 

fikir, sanat, kültür ve bilim merkezi olmuştur. 
Diyarbakır’ımız günümüzde de önemli ticaret 
merkezi olma özelliğini korumaktadır. 

Bu özellikleriyle kültür ve ticaret mirasımız 
Diyarbakır günümüzde de son 18 yılda aldığı 
7 milyar lira ulaştırma ve altyapı yatırımı, 
toplamda 41 Milyar TL yatırım yapılan şehrimiz 
olmuştur. Üretim ve ticaret alanındaki bu 
stratejik adımlarla şehrimiz sürekli yenilenerek 
gelişiyor ve büyüyor. Gelecek Otomotiv 
olarak bizler bu gelişimin 2004 yılından beri 
Diyarbakır bayisi ve sektör öncülerinden 
biri olarak değişime ayak uyduruyor ve 
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yenileniyoruz. Bugün gelişen ve büyüyen 
şehrimize Gelecek Otomotiv olarak ismimizle 
özdeşleşen, ilimize yakışır niteliklerle ve 
önemli teknolojilerle donattığımız bayimizin 
yenilenmesinden son derece gururluyuz. 

25 yıllık tecrübemizle, 17 yıldır Mercedes-
Benz marka araçların satış ve satış sonrası 
hizmetlerini başarıyla sürdürüyoruz. 
Gelecek Otomotiv olarak 43 Milyon Euro’luk 
yatırımımızla, tüm şubelerimizle toplam 45bin 
metrekarelik alanda ve 208 çalışanımızla 
birlikte; dürüstlük, şeffaflık, yüzde 100 müşteri 
memnuniyetine dayalı hizmet anlayışımızla 
otomotivin geleceği olmaya devam ediyoruz.

Gelecek Diyarbakır bayi Genel Müdürümüz 
Sayın Serdar Ulağ yenilenen bayimizle ilgili 
olarak; “Diyarbakır bayimiz yaklaşık 13.000 
m2’lik alana kurulu, firma vizyonumuz bizim 
en önemli yol haritamız. Gelecek Otomotiv 
olarak bizler; ismimizle paralel, yenilikleri 
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hep gözlemleyen, servis kalitesini maksimum 
seviyeye ulaştırmak için dijitalin ve teknolojinin 
gerekliliklerinden faydalanmak adına güncel 
teknolojik yatırımları yapmaktan çekinmeyen 
taraf olmaya devam ettik. İşte tüm bu sebeplerle 
Diyarbakır Bayilik binamızı hizmet anlayışımıza 
uygun, yenilikçi, teknolojik, müşterilerimizin 
konforuna odaklı olarak yenileyerek değerli 
Diyarbakır sakinlerine kendilerini ayrıcalıklı 
hissedecekleri bir atmosfer yarattık” diyerek 
teknolojiye paralel hizmet kalitesinin altını 
çizdi. 

Sayın Serdar Ulağ cümlelerine devam ederken 
Gelecek Diyarbakır bayimizdeki önemli 
değişikliklerden bahsetti; “Sürdürülebilirlik 
Gelecek Otomotiv olarak ileriye yönelik en 
önemsediğimiz konulardan bir tanesi. Bu 
anlamda Diyarbakır bayimizin yenilenmesinde 
de öncelik çalışmalarımız haline getirerek 
fiyat etiketlerimizde artık kâğıt yerine “Dijital 
Ekranlı Tablet” sistemine geçiş yaptık. 

Araçlarımızla ilgilenen değerli müşterilerimizin 
araç konfigürasyonu sürecinde daha rahat aracı 
incelemesi, fiyat revizelerini hızlı görebilmesi 
ve araç üzerinden tüm bu seçeneklerini 
satış danışmanlarımızla konuşma esnasında 
görebilme şansı yakalaması için “Dijital 
Konfigürasyon Ekranları” konumlandırdık. 

Değerli müşterilerimiz kahvelerini 
yudumlarken, otomobiller hakkında bilgi 
alabilecekleri, araçları servis hizmeti alırken 
keyifle vakit geçirebilecekleri kafe bölümümüzü 
devreye almış bulunmaktayız”. 

Tüm yeni deneyimleri sunduğumuz Gelecek 
Diyarbakır bayimiz; She’s Mercedes etkinliği ile 
Diyarbakır’ın önde gelen iş kadınlarını bir araya 
getirmiş ve yenilenen dizaynı ile kapılarını 
tekrar Mercedes-Benz tutkunlarına açmıştır. 
“Mükemmel müşteri deneyimi”nin bir parçası 
olarak gücünü ilham veren kadınlardan alarak 
gerçekleştirdiğimiz She’s Mercedes etkinliğimiz 
ile Türkiye’nin güçlü kadınlarının başarılarını 
dinlemekten onur ve mutluluk duyduk. 

Klinik Psikolog Sayın Duygu Berekatoğlu 
“Kendini sevmek ve öz değer” temalı 
konuşmasıyla başlayan etkinliğimiz, 
Diyarbakır’ın Çikolata Şefi genç girişimci Sayın 
Miraç Ayla’nın “çikolata workshop” çalışması 
ile tamamlandığımız etkinliğimizde tüm 
kadınlara ilham vermeye, onları birleştirmeye 
ve güçlendirmeye, onların benzersiz başarılarını 
vurgulamaya devam edeceğiz.

Aralık 2021
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RÖPORTAJ

Mercedes-Benz Filo ve Kullanılmış 
Otomobil Satış Müdürü
Sn. Seda İncegül Aksun

Seda Hanım sizi tanıyabilir miyiz? 
Kariyeriniz Mercedes-Benz ile nasıl kesişti?

Adım Seda İncegül Aksun. Notre Dame de 
Sion Fransız Lisesi’nden mezun olduktan 
sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme 
Fakültesi’ni, ardından da MBA programını 
tamamladım. 1999 yılında, üniversite 
eğitimim devam ederken, Mercedes-Benz’de 
uzun dönem üniversite stajyeri programına 
katıldım. 2000 yılında Satış Sonrası Hizmetler 
biriminde çalışmaya başladım. 2006’ya kadar 
yedek parça ve servis pazarlama, ardından 

da IT koordinatörlüğü görevlerini yürüttüm. 
2006 yılında Bayi Ağı Stratejisi Geliştirme 
Grup Şefliği’ne atandım. 2008-2015 yılları 
arasında, planlama, eğitim, garanti ve müşteri 
memnuniyeti konularından sorumlu yönetici 
olarak çalıştım.
Satış sonrası bölümlerinde geçen 15 yılın 
ardından 2015’te Otomobil Satış ve Pazarlama 
Direktörlüğü’nde çalışmaya başladım. 4 
yıl boyunca Otomobil Bayi Ağı Geliştirme 
Müdürlüğü’nü yürüttüm. Ocak 2020 itibariyle 
de Filo ve Kullanılmış Otomobil Satış Müdürü 
görevini üstlendim. 
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Mercedes-Benz olarak hedeflerinizi ve 
kullanılmış otomobil uygulamalarınızı aktarır 
mısınız?

Mercedes-Benz olarak amacımız; kalite, güvenlik 
ve konfor alanlarında benzersiz modellerimizi, 
yenilikçi, modern ve teknolojik yöntemler kullanarak 
müşterilerimize mükemmel deneyimler sunmak. 
Bayilerimiz, markamız ve müşterilerimiz arasındaki 
deneyim alanlarımız... Otomobillerin müşterilerimize 
tanıtılması, test sürüşü, satışı ve nihai olarak 
tesliminden oluşan satış süreçleri, bakım, onarım 
ve kaporta hizmetlerinden oluşan servis hizmetleri 
ile otomobilin takasa alınması ve yeni müşterilere 
satılmasından oluşan kullanılmış otomobil 
satış süreçleri olarak birbirlerini tamamlayan 
deneyimlerden oluşuyor.

Bayilerimizin karlı büyüme noktasında en önemli iş 
kollarından biri olan kullanılmış otomobil satışlarında 
hedefimiz, markamız güvencesindeki kullanılmış 
otomobillerin satışını gerçekleştirmek. Bayilerimiz, 
yeni otomobil satışı sırasında müşterilerimizden 
takas ile aldıkları tüm markalardaki otomobilleri, 
bünyelerinde test ve dahili amaçlı kullanılan 
markamızın modellerini kullanılmış olarak satışa 
sunarlar. 
Takas ile alınan Mercedes-Benz modellerinde, 6 yaş 
ve 150.000 km’yi henüz doldurmamış otomobiller, 
ayrıntılı teknik kontrole tabi tutulur, belirli 
standartları sağladıklarında “Sertifikalı Kullanılmış 
Otomobil” olarak satışa sunulur. Bu otomobiller, 
müşterilerimize devam eden distribütör garantisi 
veya “Onarım Güvencesi” ile satılır.

Onarım güvencesi nedir? 
Bayilerimiz tarafından satılan ve belirli standartları 
karşılayan, garantisi bitmiş veya bitimine yakın 
“Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller”, 2 yıl 

boyunca km sınırı olmadan belirli kapsamlardaki 
teknik arızalara karşı koruma altına alınır. Bu 
kapsamlardaki arızaların işçilik bedelleri de dahil 
olmak üzere, yetkili servislerimizde oluşacak tüm 
masraflar markamız tarafından garanti koşulları 
sağlandığı sürece ücretsiz olarak karşılanır.

Yeni otomobillere sağladığımız garantinin bir 
benzerini Mercedes-Benz Sertifikalı Kullanılmış 
Otomobiller ve “Onarım Güvencesi” programları ile 
kullanılmış otomobillere de sunuyoruz. Bu sayede 
kullanılmış otomobillerin uzun yıllar boyunca 
orijinal parça ve yetkili servis hizmetlerinden 
faydalanabilmesini sağlıyoruz. Bayilerimiz 
müşterilerimize bu konudaki tüm detayları sağlıyor.

‘YENISININ EN BÜYÜK RAKIBI’

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 
dünya genelinde zor bir dönemden geçiyoruz. 
Her sektörde olduğu gibi otomotiv sektörünü 
de etkileyen bir süreç oldu. Kullanılmış 
otomobil sektörü gözünden bu süreci nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

2020 ve 2021 yılları, pandemi sebebi ile dünya, 
ülkemiz ve otomotiv sektörü açısından oldukça zorlu 
geçti. Sağlık tehdidi ile çalışma kapasiteleri düştü, 
fabrikalar dönem dönem üretime ara verdi, lojistik 
ve dağıtım kanalları yavaşladı, hammadde ve tedarik 
sıkıntıları ise hala yaşanmaya devam ediyor.
Sektör olarak benzer sorunlarla mücadele ettiğimiz, 
yeni kararlar alıp hızlıca hayata geçirdiğimiz, 
planlarımızı sıklıkla güncellediğimiz, süreçlerimizi 
değiştirdiğimiz bir dönem oldu. Etkileri halen 
sürüyor, önümüzdeki yıllarda da ekonomide ve 
tüm sektörlerde devam edeceğini düşünüyoruz. Bu 
süreçte müşterilerimiz için hizmet kalitemizden ödün 
vermeden faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.



Kullanılmış otomobil olarak 2021 yılı 
değerlendirmenizi ve 2022 yılı öngörüleriniz 
bizim için çok kıymetli. Dergi okuyucularımızla 
görüşlerinizi paylaşabilir misiniz?

Pandeminin yarattığı zorluklarına rağmen Türkiye’de 
yeni otomobil satışı, pazarın bir önceki yılda çok 
daralması sebebi ile Ocak-Eylül 2021 döneminde, 
434.800 adet ile bir önceki yıla göre yüzde 12 oranında 
arttı. Oranın artmasında evde kalma yasaklarının 
kalkması ve bireylerin kendi otomobillerini kullanma 
isteklerinin etkili olduğunu görüyoruz. 
Kullanılmış otomobil satışını incelediğimizde, tüm 
Türkiye’de kullanılmış otomobil satışı Eylül sonu 
itibariyle, 2020 yılında 5 milyon adet seviyesindeyken, 
2021’de bu oranın yüzde 25 düşüş ile 4 milyon adet 
seviyesine gerilediğini gördük. Burada en önemli 
etmen, daha önce belirttiğim gibi otomobil üretiminin 
azalması, buna bağlı olarak da fiyatların yükselmesi.
Mercedes-Benz olarak her yıl bayilerimizde onarım 
güvencesi ile sattığımız Sertifikalı Kullanılmış 
Otomobil adetleri artıyor. Amacımız, müşterilerimize 
satış ve servis alanlarında olduğu gibi kullanılmış 
otomobil satışında da bayilerimizde kaliteli ve 
güvenilir hizmet vermek.
Rakamlardan da gördüğümüz üzere; kullanılmış 
otomobil pazarı, yeni otomobil pazarına göre çok 
geniş. Kullanılmış otomobil pazarındaki oyuncular 
oldukça farklı ve çeşitli; sektörde olan, marka 
temsilcisi olan firmalar, online platformlar, toptan 
ticaret yapan firmalar, vb. Bu çeşitlilik otomobillerin 
değerlendirilmesi ve fiyatlamalarında da farklılığa 
sebep oluyor. 
Önerimiz, takas veya kullanılmış otomobil alım-satım 
işlemleri için markanın tüm standartlarını sağlayan, 
müşteri haklarını koruyan ve mükemmel müşteri 
deneyimini ilke edinen yetkili bayi ağımızın ziyaret 

edilmesi. 2022 yılında da pandeminin etkilerini 
yaşamaya devam edeceğiz. Piyasalardaki fiyat 
artışlarının, üretimin ve tedariğin normale dönmesi ile 
optimize olacağını düşünüyoruz.

Mercedes-Benz Sertifikalı Kullanılmış Otomobil 
için online satış platformunuz hakkında 
görüşlerinizi rica ederiz.

Dünya, üreticiler ve tüketiciler ile pandeminin de 
etkisiyle online ticarete planlanandan hızlı bir 
giriş yaptı. Bugün hepimiz marketten seyahate 
kadar alışverişlerimizi online kanallar üzerinden 
gerçekleştiriyoruz. Günümüzde teknolojik imkanların 
artması ile ticaret kanalları da online platformlara 
taşındı, ancak online satış kanalları oldukça çeşitli. Bu 
noktada bizler de markamızın online showroom’unu 
hayata geçirdik. Nisan 2021’de Mercedes-Benz online 
showroom’larında DCP (Digital Commerce Platform) 
kullanılmış otomobil sergilemeye başladık. Tüm 
Türkiye’deki bayilerimizde satışa hazır halde bulunan 
Sertifikalı Kullanılmış Otomobilleri bu platformda 
sergileyerek müşterilerimiz ile buluşturuyoruz. 
Mercedes-Benz internet sitesi üzerinden tüm 
detaylarıyla güvenle ulaşılabilen otomobilleri, 2022 
yılı itibariyle online olarak satmayı hedefliyoruz. 
Amacımız bayilerde yarattığımız deneyimi online 
platformumuzda da müşterilerimize sunmak.

RÖPORTAJ
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MAYBACH 

Modern Lüksün En Sofistike hali: 
Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi
Lüks kavramına yeni bir soluk getiren yeni Mercedes-Maybach S-Serisi, sedan otomobil 
dünyasının en büyük ve en iddialı üyesi olarak karşımızda. Ustaca dokunuşlarla S-serisi 
otomobillere ultra-lüks bir yaklaşım getiren Mercedes-Maybach S-Serisi, gücü ve statüyü 
temsil ederken kullanıcılarına özel bir deneyim sunuyor. Yüksek kaliteli malzemeler, 
mükemmel işçilik, olağanüstü konfor, yenilikçi teknoloji ve akıllı bilgi-eğlence sistemi MBUX 
formundaki kişisel asistanı ile yeni bir sürüş çağını başlatıyor.

Mercedes-Benz’in kendini özel hissetmek 
isteyenler için tasarladığı Yeni Mercedes-
Maybach S-Serisi, en uzun aks aralığına 
sahip S-Serisi otomobilden bile 18 cm 
daha uzun olacak şekilde tasarlandı. 
Oturma mesafesi oldukça geniş olan 
Mercedes-Maybach S-Serisi arka bölümde 
kullanılan yenilikçi konfor özellikleri ve 
zarif malzemelerle donatılmış iç tasarımıyla 
oldukça rahat bir dinlenme alanı sunar. 

Bununla birlikte Yeni Mercedes-Maybach 
vakumlu kapılar, havalı süspansiyon 
sistemi, 30 hoparlörlü Burmester Stero ses 
sistemi ve iki adet 11,6 inç dokunmatik 
ekrana sahip arka koltuklar sunuyor. Arka 
bölümde özel uçak kadar konforlu bir 
seyahat deneyimi sunan Mercedes-Maybach 
S-Serisi araçlar teknoloji ile birleştirilmiş 
aksamları ile kusursuz bir sürüş deneyimi 
yaşatır. 
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Yine arka bölümde MBUX iç mekân yardımcı 
sistemi ile donatılan Mercedes-Maybach S-Serisi 
otomobiller, kullanıcıların isteklerini ön görebiliyor. 
Sistem bunu yaparken kullanıcının bakış yönünü, 
el hareketlerini ve vücut dilini değerlendirerek 
otomatik araç fonksiyonlarında yardımcı oluyor. 
Ayrıca tavan döşemesindeki 3D lazer kameralar 
yardımıyla arka yolcuların jest ve hareketlerini de 
kaydedebilme özelliğine sahip. Emniyet kemerine 
uzanmak istediğinizi ve hatta arabadan inmek 
istediğinizi ön görebilen bu sistem sizin için uyarılar 
ve yardımlarda bulunuyor. Özellikle arka koltukta 
güvenliği ön planda tutan Mercedes-Maybach 
S-Serisi, özel tasarlanmış hava yastıkları ve MBUX 
iç mekân yardım sisteminin çevre kontrolleri ile 
emniyetli bir sürüş keyfi sunuyor.

Araç içi tasarımda harikalar yaratan Mercedes-
Maybach S-Serisi, araç dışında da aynı hazzı 
hissettiriyor. Mercedes-Maybach S-Serisi çift renkli 
boya seçeneği, krom ayrıntıları ve akıcı çizgileriyle 
kendinden emin duruşu vurguluyor. Her noktada 
rahatlığı ön plana koyan Maybach, daha uzun 

aks mesafesi, geniş arka kapılar ve maksimum 
ferahlığın temelini oluşturan üçüncü yan cam 
ile mükemmel uyumu ve zarafeti yansıtıyor. 
S-Serisi’nin genlerini taşımasının yanı sıra kusursuz 
işçilik, kaliteli malzemelerle donatılmış yapısı ve 
ayırt edici ayrıntıları ile Mercedes-Maybach S-Serisi 
kullanıcıları için imza niteliğinde. 
Yenilenen tasarımı ile modern-lüks otomobillerin 
yeni temsilcisi Mercedes-Maybach S-Serisi, güçlü 
motor ve kusursuz performansı ile Mercedes-
Benz’in yeni jönü. 48 voltluk bir hibrit sistemle 
güçlendirilmiş 496 Beygir çift turbo şarjlı 4.0 
Litrelik bir V-8 motor Mercedes-Maybach S-Serisinin 
kaputunun altında bulunuyor. Önceki nesil 
Mercedes-Maybach’lardan 33 beygir daha güçlü 
olan bu modellerde Mercedes-Benz’in 4 çeker 
sistemi standart olarak sunuluyor. Ön tekerlerle 
senkronize dönen arka tekerleriyle Yeni Mercedes-
Maybach S-Serisi, şehir içi dar alan manevralarını 
kolaylaştırırken uzun seyahatlerde yol tutuşunu 
artırarak kusursuz bir sürüş deneyimi sunuyor. 
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AKTÜEL

Geçmişten günümüze sağlam ve 
güçlü otomobillerin timsali olarak 
karşımıza çıkar Mercedes-Benz. 

Her biri birbirinden konforlu ve güçlü olan bu araçlar 
geçmişte de tıpkı bu günkü gibi otomobil sektöründe 
zirvede bulunuyordu. 60’ların W108 modeli 70’lerin 
W123 modeli ve tabi W460 modeli de bu klasikleşmiş 
arabaların en ikonik modellerinden. Yenilenen 
teknolojiye çok çabuk ayak uyduran Mercedes-Benz 
mühendisleri ve her zaman sınırların ötesine geçen 
Mercedes-Benz tasarımcılarının bugüne adapte ettiği 
bu modeller, günümüzde hepimiz bildiği Mercedes- 
Benz Class’ları oluşturuyor.
Dönemlerini kasıp kavuran bu arabalara biraz 
daha yakından bakacak olursak, bugün S-Serisi’nin 
atası olarak bilinen W108 modeli 1965-1972 yılları 
arasında üretilmiştir. Mercedes-Benz’in en üst serideki 
temsilcisi W108, kendinden önceki modellerin sahip 
olduğu Fintial kuyruk tasarımından vazgeçilerek 
daha yumuşak bir tasarım anlayışıyla üretime 

20. yüzyılın başlarından beri sahip olduğu güçlü ve yenilikçi motorları ile 
sektöründe öncü olan Mercedes-Benz, lüks ve zarafeti kusursuz bir uyumla 
işlediği otomobilleri ile dünya üzerinde tanınmış en yaygın markalardan biri.
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geçti. Amerika, Afrika ve Japonya gibi pazarlarda 
satışa sunulan W108 modeli 359.522 adet olarak 
üretilmiş olup dönemin en çok rağbet gören 
otomobillerindendir. 
Mercedes-Benz, tasarım ve şıklık konusunda kendini 
ispatlamasının yanı sıra motor gücü konusunda da 
dönemin en iyileri arasındaydı. W108 modelinin özel 
bir modeli olan “1970 SEL 6.8 AMG” hepimizin bildiği 
adıyla “The Red Pig” yarış arabası olarak geliştirilen 
bir versiyondur. Standart olarak 250 beygir gücüne 
sahip olan araç özel modifiyelerle 428 beygir gücüne 
kadar çıkarılmıştır. Yarışmalarda derece alan “The 
Red Pig” döneme adından oldukça söz ettirmiştir. Bu 
araçtan 1 adet orijinal ve 3 adet kopya olmak üzere 
dünyada 4 adet bulunmaktadır. Döneminde gücü ve 
zarafeti temsil eden bu modeller, bu günkü dünyanın 
gözdesi S-Serisi’nin genetik kodlarını oluşturan 
otomobillerden.
E-Serisi’nin en karakteristik araçlarından ve hatta 
başlangıcı olarak sayılabilecek W123 Mercedes-
Benz’in belki de gelmiş geçmiş en popüler otomobili. 

1976 Yılı’nın Ocak ayında piyasaya sürülen bu 
otomobil, daha yüksek gövdesi, keskin jantları ve 
daha büyük motoruyla dikkat çekiyordu. Pek çok 
insan tarafından bilinmese de arka koltukta bulunan 
kol dayama ünitesi ilk kez bu otomobilde kullanıldı. 
Avrupa ve Amerika’da oldukça tutulan bu modelden 
2.696.915 tane üretildi. E-Serisi’nin ilk ikonik aracı 
olarak değerlendirebileceğimiz bu araçtan sonra 
üretilen yeni otomobiller bayrağı elinden bırakmadı.
Üstün arazi yeteneklerini ve ultra-lüksü bir araya 
getiren G-Serisi, piyasaya ilk çıktığından itibaren 
kendine özgü “kutu” tasarımı ile fark yaratmıştı. 
Mercedes-Benz’in 40 yıldır değişmeyen tasarımı 
olarak zihinlere kazınan bu model, piyasaya ilk 
olarak 1979 yılında W460 adıyla girdi. Arazide 4 
çeker ticari araçların oldukça iyi çalıştığı Mercedes-
Benz tarafından oldukça iyi biliniyordu. Arazi 
yeteneklerinin yanı sıra yolda da iyi kullanım 
sunan bir otomobil üretme fikri ile G-Serisi’nin ilk 
adımlarını attı. W460 prototipleri Sahra Çölü, Kuzey 
Kutup dairesine yakın noktalar ve Alman tarlaları 
gibi pek çok zorlu koşulda test edildi. Böylelikle her 
koşula ayak uydurabilen bir otomobil ortaya çıktı. 
1990 yılında yenilenerek W463 ve W461 olarak ikiye 
ayrıldı. Üretildiği ilk günden itibaren sivil ve askeri 
alanlarda oldukça tercih edilen G-Serisi otomobiller 
el yapımı olması ve seri üretim araçlar arasında %100 
diferansiyel kilide sahip olan tek araç olmasıyla gücü 
ve lüksü bir arada sunmaya devam ediyor.
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İşte karşınızda Mercedes-Benz’in yıldız burçları. 
Sizin burcunuzun Mercedes’i hangisi...
Yeni yıl hediyesi için geç kalmadınız, burçlara göre hediye seçenekleri 
Mercedes-Benz Collection kataloğunda. Ayrıcalıklı yaşam tarzınıza uygun 
ürünleri Mercedes-Benz Collection kataloğundan seçebilirisniz.

Mutluluk ve başarı yollarının size sunacağı güzel 
yansımalardan yeni yılda faydalanacaksınız. İlişkilerinizde 
yapıcı, güçlü, fakat denetleyici olacaksınız. Maddi konularda 
daha sahiplenici ve hırslı olacaksınız.

HEDIYE: Otomatik Kronograflı Business Kol Saati. Sayfa:022

2022 yılında Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Her şeyi kendiniz 
başarma duygusu içinde olacağınız için, yeni rolleriniz 
size zorla değil, teklifle gelecektir. Doğru projeler ve doğru 
yatırımlar için hazırlanın! 

HEDIYE: I-Clıp Cüzdan Sayfa:026

2022
K

O
Ç
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ĞA

YENI MERCEDES-
MAYBACH S-SERISI

A-SERISI SEDAN

KATALOĞU 
İNCELEYİN
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Yatırımlarınızı 
değerlendirme 

konusunda 
mantıklı kararlar 

vereceksiniz. Bu arada güncel 
olaylara karşı olan merakınız 

belirgin şekilde ortaya 
çıkacak. Sevdiklerinizle güçlü 
iletişimler içinde olacaksınız

HEDIYE: Gri Alışveriş Çantası  
Sayfa: 028

Başarı duygusu; huzuru 
ve sağlığı beraberinde 

getirecek. İşinizde 
yükselme, farklı 

bir mesleğe geçme 
ve kendiniz için uygun koşulları 

hazırlama konusunda ideal bir yıl 
olacak. Hayatınızda güçlü insanlar ve 
kariyerinize katkısı olacak kişiler ile 

tanışacaksınız. 

HEDIYE: Klasik Mercedes Yazılı 
Anahtarlık Sayfa: 079
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G-SERISI

YENI C-SERISI

S-SERISI

2022’de Yöneticilik 
yetenekleriniz 

artıyor. Yönetici 
pozisyonunda 

iseniz, çevrenizi 
yeniden koordine edecek 

gerekli titizliği işinize başarılı bir 
şekilde yansıtacaksınız. Zor olan 

hedeflere odaklanacaksınız.

HEDIYE: Classıc Lady Roman Kadın 
Kol Saati Sayfa: 081

Sezgileriniz size 
başarılarınız 

konusunda yardımcı 
olacak. Kendinize güveniyor ve 

başlattığınız işler konusunda 
kararlı adımlar atıyorsunuz. 

2022, Düşündüğünüz birçok şeyi 
gerçekleştireceğiniz bir sene olacak. 

HEDIYE: Crystal Defter  
Sayfa: 052
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Önemli anlaşmalar 
sizi bekliyor. 

Beklentilerinizle 
ilgili olumlu olaylar 

karşınıza çıkacak. 
İsteklerinizi kolay bir 

şekilde ortaya koyacaksınız. Karşıt 
düşünceye sahip kişilerle yaptığınız 

görüşmelerde ikna kabiliyetinizi 
etkili bir şekilde kullanacağınız  

ve önemli birliktelikler  
kuracağınız bir yıl olacak. 

HEDIYE: Erkekler İçin Kışlık Parka 
Sayfa: 007

Birlikte çalıştığınız 
kişilerle büyük 

projeler üretecek, 
yaşama daha olgun 

ve farklı bakmaya 
başlayacaksınız. Fevri 

davranmak yerine, planlı hareket 
ederseniz, bu yılın kazananı siz 

olacaksınız! 

HEDIYE: Mercedes-Benz Bluetooth 
® Kulaklık Sayfa: 057

İyi ve olumlu düşünmenin 
faydalarını göreceksiniz. 

Konuşma 
yeteneğinizi 

iş konularında 
başarılı bir 

şekilde kullanacaksınız. 
İşinizle ilgili konularda tatlı dilli ve 

politik davranmanın avantajlarını 
göreceksiniz.

HEDIYE: Erkekler İçin  
Siyah Deri Eldiven Sayfa:115

Güçlü pozisyonlara 
gelmeniz için, 

gerekli tüm verilere 
sahipsiniz. Sadece 

sabırlı olmalı ve fikir 
değiştirmemelisiniz. 

Yeni yılda başlatacağınız 
çalışmalarda kendi gücünüzün 

sınırlarını deneyeceksiniz. 

HEDIYE: Amg Iphone® 11 Pro/11 
Telefon Kılıfı 
SAYFA: 119

2022 yılında 
oldukça keyifli günler 

geçireceksiniz. 
Yaşamın tadını 

çıkartın. Kendinizi şımartın, 
hayatın zevklerine varın. Kendiniz 

ile ilgili yetersiz gördüğünüz 
konuları tekrar ele alırken, daha 

disiplinli olduğunuz bir seneye 
giriyorsunuz. 

HEDIYE: Tokyo Bileklik  
Sayfa: 023 

TE
RA

ZI

YENI EQC

E-SERISI

CLA B-SERISI

MERCEDES-AMG 
GT 4 KAPI COUPÉ

GLA

K
OV

A

YA
Y

A
K

RE
P

BA
LI

K
OĞ

LA
K

Cesaret ve atılganlık 
isteyen tüm 

işlerde başarılı 
olacaksınız. 

İşinizle ilgili 
odaklanma konusunda 

bu sene akıllıca kararlar 
vereceksiniz. Birlikte çalıştığınız 
kişilerle uyumlu iş birliktelikleri 

gerçekleştireceksiniz.

HEDIYE: Kadınlar İçin Amg 
Performance Mont Sayfa:105
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