
doğru iletişim ile markalarına güç katıyor. Geniş 
kitleleri ağırlayan İstanbul Cevahir, alışveriş merkezi 
bünyesinde yer alan markaların yanı sıra reklamveren 
firmaların da hedef kitleleri ile direkt iletişim 
kurmasını sağlıyor. 

En Son Gelişmeler
Güçlü marka karmasını da güncel gelişimlere 
paralel olarak geliştiren ve bünyesine sürekli 
olarak yeni markalar ekleyen İstanbul Cevahir, 
son dönemlerde yaptığı rekonfigürasyon ve yeni 
iç alan düzenlemeleri ile yeni perakende alanları 
yarattı, ortak kullanım mekanlarında da maksimum 
düzeyde optimizasyon sağladı. İstanbul Cevahir, 
güçlü ve çeşitlilik arz eden marka karmasının 
yanı sıra düzenlediği kampanyalar ve etkinliklerle 
de ziyaretçilerine her zaman farklı deneyimler 
yaşatmayı hedefliyor. 
 Dijital pazarlama kanallarını ve bu kapsamda 
sosyal medyayı da çok aktif olarak kullanan İstanbul 
Cevahir, Facebook sayfası üzerinden yürüttüğü 
eğlenceli yarışmalar ile özellikle genç ve teknoloji 
sever kitleye ulaşıyor. Alışveriş merkezi içindeki 
etkinliklerin duyurusunun da yapıldığı Facebook 
sayfasında Babalar Günü, Anneler Günü, 23 Nisan, 
Sevgililer Günü gibi özel günler vesilesiyle üyelerin 
ilgisini çekecek eğlenceli yarışmalar düzenleniyor. 
En son olarak da iPhone, iPad ve Android 
uygulamalarını hayata geçiren İstanbul Cevahir, 
ziyaretçilerine mobil platformda farklı deneyimler 
yaşatarak alışveriş merkezi ile ilgili her türlü bilgiye 
anında ve kolaylıkla erişebilme hizmeti sunuyor. 
 İstanbul Cevahir, sosyal sorumluluk projelerini 
de hayata geçiriyor. İstanbul Cevahir’in, Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği ile iş birliği yaparak 
destek verdiği “Anadolu’da Bir Kızım Var 
Öğretmen Olacak” projesi de bunlardan biri. 
Proje kapsamında, İstanbul Cevahir müşterileri 
yaptıkları alışverişler ile Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği’ne bağışta bulunmuş oldular. 
 Genç ve yetenekli sanatçılara destek olmak 
amacı ile Türkiye’de bu alanda bir ilk olan 
“Cevahir AVM Cevherlerini Arıyor” isimli bir sosyal 
sorumluluk projesi de 2012’de hayata geçirildi. 
“Yazar Atölyesi”, “Senaryo Atölyesi” ve “Film 
Atölyesi” olmak üzere üç ayrı sanat atölyesinden 
oluşan “Cevahir AVM Cevherlerini Arıyor” 
projesinde; bu alanlarda kendini geliştirmek ve 
göstermek isteyen yetenekler, usta eğitmenler 
tarafından verilen ücretsiz eğitimlere katılarak 
kariyerlerine ilk başlangıcı yaptılar. Eğitimler 
süresince genç yetenekleri desteklemek amacıyla 
ünlü konuklar da alışveriş merkezini ziyaret etti. 

Proje bitiminde, yazarlık atölyesinde birinci olan 
kitap basılıp, dağıtıldı, en iyi senaryo ödülünü 
kazanan senaryo, film atölyesindeki en başarılı 
yönetmen adayı tarafından çekildi. Proje sonunda 
İstanbul Cevahir’in kitabı yazıldı ve filmi çekildi. Eş 
zamanlı olarak Facebook üzerinden düzenlenen 
“Cevher’ini Göster” yarışması ile İstanbul Cevahir, 
Facebook takipçilerine de altı hafta boyunca her gün 
çeşitli kitap ve DVD’ler hediye etti. Proje basın ve 
halk tarafından yoğun ilgi gördü.
 Markalarıyla, etkinlikleriyle ve konforlu yaşam 
alanlarıyla şehrin ritmini yakalayan İstanbul 
Cevahir, moda, güzellik ve eğlence dolu 
organizasyonlara da sürekli ev sahipliği yapıyor. 
İstanbul Cevahir’in ziyaretçilerini moda ile 
buluşturduğu “2012 Moda Günleri”ne de alışveriş 
merkezi bünyesindeki markalar çeşitli aktiviteler ve 
indirim kampanyalarıyla katıldı. Beş gün boyunca 
çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapan Moda 
Günleri, İstanbullular ile moda dünyasını bir araya 
getirdi. Ünlü isimlerin renk kattığı Moda Günleri 
kapsamında ziyaretçiler için çeşitli sürprizler 
hazırlandı.

Promosyon
İstanbul Cevahir, alışveriş merkezi içinde yer alan 
200’den fazla mağazanın yaptığı farklı kampanyaların 
yanı sıra, satış kampanyaları ve topluma artı 
değer katan sosyal sorumluluk kampanyaları da 
düzenliyor. Yıl boyunca özel günlerde, anında 
sürpriz hediyeler ve hediye çekleri kazandıran 
kampanyalar yapıyor. Ayrıca gerçekleştirilen 
çekilişlerle de cazip hediyeler dağıtıyor. Geleneksel 
hale gelen yılbaşı çekilişleriyle İstanbul Cevahir 
alışveriş merkezi, ziyaretçilerine son model arabalar, 
teknolojik ürünler ve farklı deneyimler hediye 
ediyor. 
 
Marka Değerleri
Merkezi konumu, toplu ulaşım araçlarına yakınlığı, 
konforlu mekanları, her türlü bütçeye ve zevke 
hitap eden marka karması ve hizmetleriyle şehrin 
ritmini yakalayan İstanbul Cevahir, son dönemde 
renkli dünyasına vurgu yapan İstanbul konseptli 
imaj kampanyası ile de dikkat çekti. “Cevahir AVM 
şehrin içinde, tüm şehir onun içinde” sloganından 
yola çıkılarak hazırladığı kampanya ile ziyaretçilerine 
birçok etkinlik ve yarışmalar düzenledi. Ayrıca 
birbirinden keyifli onlarca farklı İstanbul deneyimini 
de ziyaretçilerine hediye etti.
 Ziyaretçilerine aynı çatı altında zengin bir alışveriş 
deneyimi yaşatmayı hedefleyen İstanbul Cevahir, 
geniş kitlelere hitap eden marka karmasının yanı 

sıra, dünya lezzetlerinden örnekler sunan kafe ve 
restoranlarıyla da en çok tercih edilen mekanların 
başında geliyor. İçinde bulunan sinema salonu, 
devlet tiyatroları ve kapalı eğlence merkeziyle de 
İstanbul Cevahir, sadece bir alışveriş merkezi değil, 
bir yaşam merkezi ve İstanbul sosyal hayatının 
vazgeçilmez bir parçası olmuş bulunuyor.

www.istanbulcevahir.com

Pazar
Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi (ICSC) 
Avrupa Organizasyonu’nun getirdiği tanım ve 
standartlara göre alışveriş merkezleri “geleneksel” 
ve “özellikli” olarak iki ana başlıkta toplanıyor. 
Geleneksel alışveriş merkezleri “çok büyük”, 
“büyük”, “orta” ve “küçük” olarak sınıflandırılırken, 
özellikli alışveriş merkezleri de kendi içinde 
sınıflandırılıyor. İstanbul Cevahir ise “Geleneksel 
Alışveriş Merkezleri” içinde “çok büyük” 
kategorisinde yer alıyor. 
 1987 yılında açılan ilk alışveriş merkezi ile 
birlikte Türkiye’de perakende sektörü yeni bir 
döneme girdi. O günden bugüne hayata geçirilen 
projelerle alışveriş merkezlerinin sayısı her geçen yıl 
arttı. Avrupa Birliği ortalamasına baktığımızda bin 
kişiye yaklaşık 250 m2’lik alan düşüyor. Bu rakam 
Türkiye genelinde 112 m2 yani Avrupa Birliği 
ortalamasının gerisinde olmasına rağmen İstanbul 
248 m2 ile Avrupa Birliği ortalamasını yakalamış 
bulunuyor. Yeni gerçekleştirilecek olan projeler 
dikkate alındığında İstanbul’un 2015 sonunda bin 
kişiye 316 m2 ile Avrupa ortalamasını geçmesi 
bekleniyor. Bu da sektörün geliştiğinin en önemli 
göstergelerinden biri. Yeni alışveriş merkezi projeleri 
dikkate alındığında ise geliştirilmekte olan projelerin 
%45’inin Türkiye ve Rusya’da yer aldığı görülüyor.
 Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği ile 
Akademetre Research tarafından oluşturulan 
Alışveriş Merkezi Endeksi’nin sonuçlarına göre 
2012’de alışveriş merkezlerinde son üç yılın en 
yüksek ciroları gerçekleşti. Alışveriş merkezlerini 
ziyaret eden kişi sayısı her geçen yıl hızla 
yükselirken, İstanbul Cevahir’de de 2012 yılında 
ziyaretçi sayılarında ciddi bir artış yaşandı.

Başarılar
Açıldığı günden itibaren İstanbul’un simgelerinden 
biri haline gelen İstanbul Cevahir, gerek artan 
ziyaretçi grafiği gerekse kazandığı ödüller ile 
başarısını kanıtlıyor.
 İstanbul Cevahir; beşinci yıl kutlamaları 
çerçevesinde “Bryan Berg” ile gerçekleştirilen 
başarılı yıldönümü etkinliğiyle, “ICSC 2011 SOLAL 
Marketing Ödülü”nde “PR ve Grand Opening /  
Anniversary” olmak üzere iki dalda finale kaldı. 
 Toplum genelinde çevre bilincine dikkat çekmek 
ve bilincin alışkanlığa dönüşme sürecine katkıda 
bulunmak amacıyla gerçekleştirilen “Bu Alışveriş 
Doğaya Hayat Verir” projesi de ICSC Solal 
Marketing Awards 2012’nin finalistleri arasında yer 

aldı. Atık kağıtların toplanması ve toplanan kağıdın 
geri dönüştürülmesini sağlamayı amaçlayan ve 
“Sosyal Sorumluluk” (Cause Related Marketing) 
kategorisinde finale kalan proje, İstanbul Cevahir 
ziyaretçileri tarafından yoğun ilgi gördü. 
 Alanında bir ilk olan “Cevahir AVM Cevherlerini 
Arıyor” isimli sosyal sorumluluk projesi ile ticari 
çalışmalarının yanı sıra, sanata verdiği önemi 
de kanıtlayan İstanbul Cevahir, Şişli Belediyesi 
tarafından “Sanatçı Dostu” belgesi ile ödüllendirildi.
 Ulusal ve uluslararası zengin marka karması ile 
hizmet veren İstanbul Cevahir, hem ziyaretçilerin 
hem de markaların en tercih ettiği alışveriş 
merkezleri arasında yer alıyor. Birçok markanın 
en çok ciro yapan mağazası İstanbul Cevahir 
bünyesinde bulunuyor. İstanbul Cevahir’de; 

giyimden, ayakkabı ve çantaya, aksesuardan 
mutfak eşyasına, spor malzemelerinden oyuncağa, 
kozmetikten mücevherata, beyaz eşyadan 
mobilyaya, dekorasyondan ev tekstiline, kuaförden 
bankaya kadar 7’den 77’ye herkese hitap eden 
sayısız ürünü ve hizmeti aynı çatı altında yer alıyor.

Tarihçe
1997 yılında temeli atılan, 15 Ekim 2005 tarihinde 
hizmete açılan İstanbul Cevahir; bu tarihte 
Avrupa’nın en büyük alışveriş merkezi olma 
özelliğini taşıyordu. Şu anda ise Türkiye’nin şehir 
merkezinde kurulu en büyük alışveriş merkezi 
konumunda...
 İlk günden itibaren stratejik konumu, ferah ve 
konforlu mekanları, seçkin markaları, hizmetleri ve 
etkinlikleri ile geniş kitleleri kucaklayan çok yönlü 
bir alışveriş ve yaşam merkezi oldu. Kısa sürede 
İstanbul’un simgeleri arasına giren İstanbul Cevahir, 
aynı zamanda yerli ve yabancı turistlerin İstanbul’a 
geldiklerinde uğramadan ve alışveriş yapmadan 
geçmek istemedikleri bir yer konumunda 
bulunuyor.
 İstanbul Cevahir AVM’nin yönetimi fon ve varlık 
yönetiminde uzmanlaşmış olan Pradera tarafından 
yürütülüyor. Yılda 25 milyondan fazla ziyaretçiye 
hizmet veren, 200’den fazla kiracısı bulunan, sayısız 
etkinlik düzenleyen İstanbul Cevahir profesyonel 
bir şirket ve konusunda uzman bir ekip tarafından 
yönetiliyor. 

Ürün
İstanbul Cevahir, altı kata yayılan toplam 200’den 
fazla mağazasıyla, güçlü marka karmasıyla, sosyal 
yaşam alanları, hizmetleri ve dünya lezzetlerinden 
örnekler sunan kafe ve restoranlarıyla ziyaretçilerine 
kusursuz bir alışveriş deneyimi yaşatıyor. Türkiye’nin 
metropolü İstanbul’un stratejik bir noktasında 
bulunan İstanbul Cevahir, organize perakendecilik 
alanında güçlü ulusal ve uluslararası markaların en 
önemli faaliyet alanlarından biri olarak, yerli ve 
yabancı ziyaretçilerine yılın 365 günü hizmet veriyor. 
 İstanbul’un şehir merkezindeki en büyük alışveriş 
merkezi olan İstanbul Cevahir, alışveriş merkezi 
anlayışına yeni bir boyut getiren mimari yapısı ile 
ziyaretçilerine; gün ışığında, cadde ferahlığında, 
klimatize, hijyenik ve güvenli bir ortam yaratıyor. 
Geniş koridorlar, ferah alanlar ve tüm alana yayılan 
gün ışığı, ziyaretçilerin kendilerini alışveriş merkezinde 
gezer gibi hissetmeden rahatça mağazaları 
dolaşmalarını sağlıyor. 
 Şehrin pek çok noktasından toplu taşıma araçları 
ile ulaşımın kolaylıkla sağlanması, metro ile gelen 
ziyaretçilerin doğrudan alışveriş merkezine giriş 
yapabilmeleri İstanbul Cevahir’i cazip kılan unsurlar 
arasında yer alıyor. Arabalarıyla gelmeyi tercih eden 
misafirler için ise 2 bin 500 araç kapasiteli kapalı 
otoparkı ve vale hizmeti bulunuyor.
 Tüm aile bireylerine hitap eden İstanbul Cevahir, 
aynı zamanda kültürel ve sanatsal etkinlikleriyle de 
İstanbul’un en gözde sosyal yaşam alanlarından biri. 
İstanbul Cevahir, 11 sinema salonu ve iki İstanbul 
Devlet Tiyatrosu sahnesi ile sanatseverleri ağırlıyor. 
İstanbul Cevahir ayrıca birbirinden eğlenceli ve 
heyecanlı oyun üniteleri, bowling salonu ve çoçuklar 
için özel  alanlarıyla Türkiye’deki en büyük kapalı 
eğlence merkezine evsahipliği yapıyor. 
 İstanbul Cevahir’in ziyaretçilerine kaliteli bir 
alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla sunduğu 
hizmetler arasında concierge, emanet dolabı, bebek 
bakım odaları, engelli asansörleri ve tuvaletleri, 
ibadet alanı, ilk yardım odası ve turistlere yönelik 
anında vergi iadesi sağlayan tax-free hizmeti 
bulunuyor. 
 Ayrıca, alışveriş merkezi içerisindeki alternatif 
reklam alanları da, firmaların hedef kitlelerine 
ulaşmalarını sağlayacak cazip tanıtım olanakları 
sunuyor. Çeşitli sektörlerde birçok markanın ürün 
lansmanı, tanıtım benzeri özel pazarlama aktiviteleri 
için de tercih ettiği İstanbul Cevahir’de, firmalar 
alternatif reklam uygulamalarıyla doğru yerde 
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

İstanbul Cevahir
›	İstanbul Cevahir AVM projesinin konsept   
 çalışmaları World Trade Center’ın tasarımını   
 yapan Minoru Yamasaki yaptı.

›	64 bin m2 arazi üzerine kurulu İstanbul   
 Cevahir, 348 bin 249 m2 kapalı, 117 bin 3 m2  
 kiralanabilir alana sahip.

›	Toplam 10 kat ile hizmet veriyor. (dört kat 
 otopark, dört kat mağaza, iki kat yiyecek-içecek)

›	İki katta doğrudan metro bağlantısı bulunuyor.

›	Özgün mimarisiyle tüm yan girişleri ve
 koridorları gün ışığı alıyor.

›	İstanbul Cevahir’in içinde 86 yürüyen
 merdiven, 27 asansör, 5 km korkuluk bulunuyor.

›	Toplam 11 sinema salonu, iki İstanbul Devlet
 Tiyatrosu sahnesi ile sanatseverleri ağırlıyor.

›	Fun Lab Eğlence Dünyası’nda 310 m’lik roller
 coaster, 28 m’lik serbest düşüş mekiği, 15 m
 yükseklikte bütün eğlence alanının
 seyredilebildiği teleferik bulunuyor.

›	Alışveriş merkezinin orta alanında 25 m’ye 
 yükselen dev hidrolik platformlu sahne   
 bulunuyor.

›	Orta boşluk tavanındaki 2 bin 500 m2’lik dev  
 cam çatı dünyanın en büyük saatini taşıyor.   
 Rakamların uzunluğu ise 3 m.

›	Mağaza çalışanları ile birlikte yaklaşık 3 bin 500  
 kişi istihdam ediliyor.

›	İstanbul Cevahir’de 1 Ekim 2012 tarihi itibarıyla
 tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından
 sağlanan elektrik tüketiliyor. 

/cevahiristanbul


