
Türkiye ürün gamındaki yerini alarak sektöre farklı 
bir heyecan getirecek.
 Nissan Türkiye’nin modele bağlı büyüme 
stratejisinde önemli rollere sahip olan Qashqai, 
Juke ve Micra’nın özellikleri ise şöyle;
 Juke: Nissan Juke, sıradışı görünümüyle tam bir 
tasarım devrimi gerçekleştirdi. Yüksek performansın 
konforla, gücün estetikle, kural dışılığın güvenle 
buluştuğu benzersiz bir otomobil... Ondaki herşey 
maksimum seviyede düşünülmüş. Etrafına enerji 
saçan dizaynı ile rakiplerinden ayrılıyor. Spor ve 
SUV araçları tek bir otomobilde birleştirmenin 
yaratıcılığı kendisini merkezi konsoldaki teknolojik 
üstünlüklerde gösteriyor. C sütunu hizasına entegre 
edilen arka kapı kulpu Juke’a tam bir “coupe” 
ruhu veriyor. Orta konsolda adeta bir motosikleti 
andıran tasarım anlayışı onu eşsiz kılıyor. Juke, 
sadece tasarımıyla değil işlevselliğiyle de ön plana 
çıkıyor. Örneğin arka koltuğu 60:40 oranında iki 
parça halinde yatırıldığında bagaj hacmi 850 litreye 
çıkıyor.
 Nissan Juke eğlenceyi seviyor ama güvenlik 
kavramı her zaman daha önde geliyor. Daha iyi 
görüş hakimiyeti elde etmek için tasarlanan yüksek 
sürüş pozisyonu Juke’un güvenlik anlayışı içinde yer 
alıyor. ABS, EBD ve Brake Assist, Elektronik Denge 
Programı (ESP), sürücü, yolcu, yan ve perde hava 
yastıkları gibi aktif ve pasif güvenlik ekipmanları 
Juke’un donanımlarından sadece birkaçı. Ayrıca 
Nissan Juke’da bulunan USB girişiyle eşleşen Nissan 
Connect Sistemi, iPhone ya da iPod’u kolaylıkla 
eşleştirerek yolculukları daha eğlenceli hale 
getiriyor.
 Qashqai: Bu model ile oluşturulan Crossover 
segmenti klasik sınıfta araç kullananlara farklılık 
yaratmak adına kullanıcı taleplerini değiştirdi. 
Türkiye’de de fenomen haline gelen SUV 
segmentinin lideri Qashqai, lüks araç kategorisinde 
olmamasına karşın artık lüks araç tercih edenlerin 
de listesine girdi. İnovatif olması ile dikkatleri 
üzerine çeken Qashqai, hem binek hem de arazi 
aracı özelliklerinin çok başarılı bir karışımı. Yüksek 
ve emniyetli oluşu ile hedef kitle olarak her iki 
cinse de hitap ediyor. Nissan Dizayn Avrupa’nın 
Londra’daki merkezinde tasarlanan Qashqai, kokpiti 
andıran araç içi ve sürüş dinamizmi ile öne çıkıyor. 
Benzersiz tasarım ve teknoloji özelliklerini bir arada 
sunan Nissan Qashqai’de sürücü ve yolcu kısımları 
belirgin bir biçimde ayrı olarak tasarlandı. Araçta 
kullanılan iç ekipman ise araca sportif bir hava 
veriyor. 
 Nissan Qashqai’de yer alan Çevre Görüş Sistemi 
(Around View Monitor) aracı park ederken büyük 
bir kolaylık sağlıyor. 1.6 litre dizel versiyonunda 
bulunan çevreci Stop / Start teknolojisi ise 
hem egzos emisyon değerlerinde hem de yakıt 
tüketiminde önemli bir oranda tasarruf edilmesini 
garanti ediyor. 
 Qashqai’nin dizel versiyonu ise önemli bir detaya 
daha sahip bulunuyor. Nissan tarafından Qashqai 
1.6 dCi platinum AVM versiyonu için 230 milyon 
Euro yatırım ve son teknolojiyle geliştirilen yeni 
nesil motoru Nissan Qashqai’i kendi sınıfında 
dünyanın en güçlü dizel motoruna sahip otomobili 
konumuna getirdi.
 Micra: Sıradışı tasarım anlayışıyla bir moda 
ikonu haline gelen Nissan Micra, 100 kilometrede 
4.3 litre yakıt tüketimiyle sınıfının en ekonomik 
otomobili olma özelliğine 

sahip bulunuyor. Sınıfının en kısa dönüş yarıçapına 
sahip olan Nissan Micra, güvenlik, performans ve 
yakıt ekonomisi özelliklerinin yanında teknolojisiyle 
de şehir hayatını kolaylaştırıyor. Nissan, Micra’da, 
sınıfında ilk kez akıllı anahtar, yağmur sensörü ve 
otomatik yanan ön farlar gibi teknolojik özelliklerle 
kullanıcı dostu çözümler üretmesi ile de farkını 
ortaya koydu.

En Son Gelişmeler
Tasarım, teknoloji ve çevre konularındaki 
atılımlarıyla ön plana çıkan Nissan; sürücü, yolcu, 
çocuk ve yaya güvenliğine yaptığı teknolojik 
yatırımlarla da adından söz ettiriyor. Nissan ürettiği 
tüm araçlarda tasarım, konfor, fonksiyonellik ve 
performans özelliklerine yaptığı yatırımı, güvenlik 
olgusu ile bütünleştiriyor. Euro NCAP güvenlik 
testlerinden sınıfının en yüksek yetişkin koruma 
güvenlik skoruna ulaşarak şimdiye dek alınan en 
başarılı sonuca imza atmış bulunuyor.
 Nissan’ın üretim anlayışında kullanıcı ve çevre 
dostu teknolojilerin oluşturulması, geliştirilmesi 
ve kullanımı yatıyor. Nissan’ın sürücüye %5 ile 
%10 arasında yakıt ekonomisi sağlaması amacı 
ile geliştirdiği Eco-Pedal sistemi de bu kapsamda 
hayata geçti. Sıfır emisyonlu taşıt liderliğini elde 
etmeyi hedefleyen Nissan’ın bu stratejisinde önemli 
bir yere sahip olan Eco-Pedal sisteminin yanı sıra 
Lityum-iyon pil teknolojisiyle geliştirilmiş elektrikli 
otomobil ve hibrid elektrikli otomobilleri de uzun 
vadede öne çıkan modeller arasında yer almaya 
hazırlanıyor.
 Nissan, yaptığı yatırımlar neticesinde çevre dostu 
tam elektrikli ve hybrid elektrik enerjili araçları ile 
Yeşil Program 2010 kapsamında çevreye duyarlı 
en büyük otomotiv firması olabilmek için teknolojik 
çalışmalarına devam ediyor. 

Promosyon
Nissan Türkiye’nin tüketicilerin alımlarını 

kolaylaştırmak adına sunduğu %0 faiz 
kampanyaları 2012’ye damgasını vurdu. 

Nissan’ın “Yenilik ve Heyecan” 
konseptine katılmak için Nissan 

sahibi olmak 

isteyenlere dönemsel kampanyalar ile fırsatlar 
sunan marka, modellerin donanım ve versiyonları 
için de özel indirim ve paketler öneriyor.
 Sadece Nissan markalı otomobiller için geçerli 
olan Nis-Kasko ürünü ise araca ait hasarı uzman 
servislerde, Nissan standartlarına uygun bir şekilde 
işin uzmanları tarafından onarılma garantisi veriyor.
 Nissan Türkiye’nin spora verdiği önem 
doğrultusunda sponsorluğunu üstlendiği seçkin 
Süper Lig takımlarının maçları için düzenlenen 
tüketici kampanyaları da maçlara Nissan ile birlikte 
gitme şansı yaratıyor.
 
Marka Değerleri
Nissan, otomotiv sektöründe inovasyon ve 
teknoloji alanında öncü bir role sahip bulunuyor. 
Öte yandan Nissan markasının global ürün 
stratejisinde yeni segmentler yaratıp bu segmetlerle 
kullanıcılara yeni deneyimler yaşatmak yer alıyor. 
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Pazar
Yeni segmentler yaratıp bu segmentlerle 
kullanıcılara yeni deneyimler yaşatma stratejisi 
ile Türkiye’de yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren 
Nissan Türkiye, sektörde dinamizmi, inovasyonu, 
teknolojiyi ve genç ruhu temsil eden marka olarak 
pazardaki payını artırmaya devam ediyor. Nissan 
Türkiye, yakın dönem performansları ile pazarda 
binek otomobil satışları arasında ilk 10’da yerini aldı. 
 Nissan Türkiye, 2010 yılında gerçekleştirdiği 
13 bin 264 adetlik araç satışını 2011 yılında %53 
oranında artırdı ve satışları 20 bin 319’a ulaştı. 
Ayrıca 2011’de otomotiv pazarında genel pazar 
payını 2010’a oranla %35 artırarak %2.4 seviyesine 
çıkardı. 
 Nissan, 2012 yılında ise toplam pazarın %10 
daralmasına rağmen 20 bin üzerinde araç satışıyla 
yılı kapatmayı başardı. Türkiye’de binek ve hafif 
ticari araç dâhil toplam pazarın %20’sine sahip 
olan Nissan Türkiye, 2012 yılı Türkiye toplam 
pazarında %2.57, binek araç pazarında ise %3.34 
pazar payına ulaştı.
 Nissan Türkiye’nin 2012 sonunda elde ettiği 
pazar payı 2009 yılının tam iki katı oldu. 2012 
yılında daralan ve rekabetin yüksek olduğu pazarda 
Nissan’ın elde ettiği bu perpormans, önemli bir 
başarı olarak değerlendiriliyor. 

Başarılar
Nissan Türkiye, 2012 yılının Eylül ayında bin 848 
adetlik satış gerçekleştirerek %2.97’lik pazar payına 
ulaştı. Türkiye pazarında en yüksek pazar payını 
ilk defa bu tarihte elde ederek büyük bir başarıya 
imza attı. Nissan Türkiye, 2012 yılının sonunda 
%10’luk daralan Türkiye pazarında satış adetlerini 
düşürmeden büyüme sağladı. Nissan Türkiye’nin 
yanı sıra Nissan’ın Avrupa genelindeki büyümesi de 
dünya otomobil sektöründeki daralmanın aksine 
artış yönünde oldu.
 Nissan Türkiye’nin öncelikli hedefi olan müşteri 
memnuniyetinden ödün vermeden, sürdürülebilir 
büyümeyi yönetmede de gözle görülür başarı 
kaydetti. 2011 yılında müşteri memnuniyetini %12 
artıran ve araştırma sepetinde en iyi ikinci marka 

olmayı başaran Nissan Türkiye, 2012’de de aynı 
başarısını sürdürdü.
 Nissan Türkiye’nin en büyük başarılarından biri 
de fenomen haline gelen Qashqai modeli oldu. 
2007 yılında SUV Crossover sınıfını Türkiye’ye 
tanıtan ve Türkiye’de beş yıl içerisinde segmentinin 
en çok satılan otomobili olan Nissan Qashqai, 

üç yıldır liderliğini sürdürüyor. Qashqai ile 
oluşturulan Crossover segmenti klasik sınıfta araç 
kullananlara farklılık yarattı. Bugüne kadar 1 milyon 
adetten fazla üretilen Qashqai, Nissan’ın yeni 
segment yaratmadaki başarısının bir göstergesi.
 Qashqai’den sonra yeni bir segment yaratan Juke 
da, Nissan Türkiye’nin önemli kilometre taşlarından 
biri olarak yerini aldı. Compact Crossover 
segmentine öncülük eden Juke, sıradışı tasarımı 
ile farklı olmak isteyenlerin vazgeçilmez otomobili 
oldu. Nissan Türkiye’nin Crossover segmentindeki 
başarılarıyla şu an bu segmentteki toplam otomobil 
satışlarının üçte biri Nissan modellerine ait 
bulunuyor. 
 Öte yandan Nissan Türkiye’yi başarıya taşıyan 
Nissan’ın lokomotif ilk üç modeli arasında yer alan, 
şehir içindeki kullanım kolaylığı nedeniyle tercih 
edilen diğer bir modeli de Micra oldu. 
 Nissan’ın özel ve fark yaratan önemli bir 

başka özelliğide CVT teknolojisi olarak biliniyor. 
Nissan modellerinin 1.6 benzinli otomatik vites 
versiyonlarında bulunan CVT teknolojisi sarsıntısız 
ve sessiz sürüş sağlıyor. Sosyal medyayı aktif 
olarak kullanan Nissan Türkiye, bu alanda da 
başarı ivmesini sürekli artırıyor. Nissan Türkiye, 
sosyal medya üzerinden mevcut ve potansiyel 
müşteri portföyüne düzenli kampanyalar yapıyor. 
Nissan Türkiye, İstanbul Autoshow 2012 için 
düzenlediği Facebook kampanyası ile sayfa 
takipçilerinin fotoğraflarından oluşan bir Juke 

tasarladı. Kampanyada takipçilerin 
seçtikleri fotoğraflar Autoshow’daki 

aracın üzerinde yer aldı. Fuarın 
en çok ilgi gören ilk beş aracı 
arasında bulunan FaceJuke 
tüm ziyaretçilerin dikkatini 
çekti. Nissan Türkiye, İstanbul 
Autoshow 2012’de bu alanda 

önemli bir başarıya imza attı.
 
Tarihçe

Türkiye, Nissan Otomotiv ile 
1993 yılının Aralık ayında tanıştı. Şirket, 

150 milyar USD’lik cirosu ve 400 yıllık tarihiyle 
Japonya’nın en büyük kuruluşlarından Sumitomo ile 
Çukurova Grubu’nun ortaklığı sonucunda kuruldu. 
Türkiye pazarına 17 yıldır üstün otomobiller sunan 
bu büyük ortaklıkta, Sumitomo Grubu’nun %99.30, 
Çukurova Grubu’nun ise %0.70 oranında payı 
bulunuyor.
 Türkiye’de 37 bayisi ile hizmet veren Nissan 
Otomotiv, her geçen gün gelişen dinamik 
ve modern organizasyonuyla Türk otomotiv 
endüstrisine değer katıyor.
 
Ürün
Nissan Türkiye, model performansında da istikrarlı 
yükselişini sürdürüyor. Üç yıldır segmentindeki 
liderliği bırakmayan modeli Qashqai, standart ve 
+2 versiyonu ile %8’lik büyüme göstererek 10 bin 
adedin üzerinde satışla %16.5’lık pazar payına sahip 
oldu. Nissan Türkiye’nin yükselen satış grafiklerinde 
önemli rol oynayan modellerden biri olan Juke 
4 bin 500 adedinin üzerinde satış ile %7.5’lik pazar 
payına sahip olurken segmentinin en çok tercih 
edilen modelleri arasına girdi. Micra ise 2 bin 500 
adedin üzerinde satışla %1.8’lik pazar payına ulaştı. 
Pick-up pazarında da bin 200 adedin üzerinde araç 
satışı gerçekleştirdi.
 Türkiye’de hâlihazırda satışa sunulan Nissan 
modelleri arasında ise Micra, Note, Juke, Qashqai, 
Qashqai+2, X-TRAIL ve Navara yer alıyor.
 Nissan Türkiye, 2013 yılında ise Juke Nismo ile 
Compact Crossover segmentinde performansın 
ve oyunun kurallarını yeniden belirliyor. Nissan’ın 
Japonya’daki motor sporları departmanı tarafından 
geliştirilen ve adını Nissan Motorsports’dan alan 
Nismo, Juke Ailesi’nin en yeni üyesi olarak 2013 
yılında Türkiye yollarına çıkıyor. Spor odaklı kullanım, 
performans ve heyecanın yanı sıra farklı bir tasarım 
ve bireysellik seçeneklerini sunan Juke Nismo, 
Nissan’ın en başarılı yarış otomobilleri ile aynı 
DNA’ya sahip bulunuyor. 
 2013’ün bir diğer yeniliği ise Note Ailesi’nde 
olacak. Yılın son çeyreğinde yeni Note da Nissan 
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Nissan
›	Nissan, yaptığı yatırımlarla çevre dostu
 tam elektrikli ve hybrid elektrik enerjili
 araçlarıyla “Yeşil Program 2010” kapsamında  
 ve devamında çevreye duyarlı en büyük
 otomotiv firması olabilmek için teknolojik
 çalışmalarını sürdürüyor.

› Türkiye otomotiv pazarının SUV   
 segmentindeki satışlarının üçte birini Nissan  
 modelleri oluşturuyor.

› Nissan Türkiye, SUV segmentindeki iddiasını  
 Qashqai 1.6 dCi platinum AVM modeli ile  
 daha da güçlendirdi.

› Nissan Türkiye, 2013 yılında Juke Nismo
 modeli ile Türkiye’de Compact Crossover
 segmentinde performansın kurallarını
 yeniden belirliyor.

› Sadece Nissan markalı otomobillerde
 bulunan CVT teknolojisi, hiçbir otomatik
 vites otomobilde olmayan sarsıntısız ve  
 sessiz sürüşü sağlıyor.

› Nissan’ın ikinci el araçlar için oluşturduğu
 Carbook platformu en gelişmiş ikinci el
 hizmeti sunuyor.


