
Uluslararası, bağımsız veri kurumu Comscore, 19 - 20 – 21 Kasım 2019 tarihlerinde 

İstanbul’da ikinci kez gerçekleşecek olan ECM2019 İstanbul – (Emerging Cinema Markets) 

konferansı kapsamında Türkiye’nin değerli sinema insanlarını ve sezonun başarılı şirketlerini 

ödüllendiriyor. 

Comscore’dan Türkiye’nin sinemacılarına ödül 
15.11.2019 

 

Türkiye’de ilk kez sahiplerine verilecek olan Comscore Ödülleri, ECM2019 İstanbul konferansı 

kapsamında 20 Kasım 2019’da Grand Tarabya Oteli’nde gerçekleşecek. İstanbul’da ikinci kez 

yapılacak olan ECM2019 İstanbul – (Emerging Cinema Markets) konferansı kapsamında 

Türkiye’nin değerli sinema insanlarını ve sezonun başarılı şirketleri ödüllendirilecek. 

Sinemanın gelişiminde, desteklenmesinde ve yaygınlaşmasında pay sahibi olan ve katkıda 

bulunan kişi ve kurumların ödüllendirileceği gecede Kilis’te faaliyette olan Cinema X adlı 

sinemanın alacağı ödül de bulunuyor. 

2012 yılından bu yana Türkiye sinema yaşamına ve profesyonellerine data hizmeti veren ve 

uluslararası deneyimini gerçekleştirdiği iş birlikleriyle ülke sinemasına yansıtan Comscore’un 

gecede vereceği ödüllerin listesi şu şekilde: 

 Yılın sinema işletmesi: Kilis Cinema X - Memduh Okur 

Sinemanın evrensel dilini hayli zor şartlar altında bölge insanına yılmadan ve çok uzun 

süredir ortaya koyduğu üstün emeklerle dinletmeyi başaran, sinema filmlerini her 

hafta beyazperdesinde izleyicilerle buluşturan Kilis ilinin merkez ilçesinde faaliyette 

olan Cinema X ilk kez verilen Comscore ödülünün sahibi oldu. Bu ödülü, Türkiye 

sinema işletmecilerinin derneği olan SİSAY’IN başkanı İrfan Demirkol, Cinema X’in 

kurucusu ve sahibi olan Memduh Okur’a verecek.  

 

 Sezonun Türkiye yapımı sinema filmi: ‘Müslüm’ - Dijital Sanatlar / Mustafa Uslu 

5 Ekim 2018’den 3 Ekim 2019’a dek Türkiye sinema gişelerinde en çok bilet satışı 

gerçekleştiren filme verilen bu ödül belirtilen tarih aralığındaki 6 milyondan fazla bilet 

satışı ile ‘Müslüm’ün oldu. 

 

 Sezonun film dağıtımcısı: CJ Entertainment Turkey - Kiyun Lee 

5 Ekim 2018’den 3 Ekim 2019’a dek dağıtımını gerçekleştirdiği sinema filmleriyle 

Türkiye gişelerinde en çok bilet satışı gerçekleştiren dağıtım şirketi, kurulduğu yılda 

bu başarıya ulaşan ‘CJ Entertainment Turkey’ oldu. Ödül şirketin genel müdürü Kiyun 

Lee’ye takdim edilecek. 

 



 Özel Ödül: Sinema Genel Müdürlüğü - Erkin Yılmaz 

Sinemanın desteklenmesinde ve geliştirilmesinde etkin rol oynayan kişi ve kurumları 

ödüllendiren Comscore, 2018 yılının son aylarında operasyonel bir krizle karşı karşıya 

kalan sinema yaşamının içine düştüğü çıkmazdan kurtulmasına, bu alanda bir çok 

akılcı ve modern düzenlemenin gerçekleşmesine sebep olan, yorulmak bilmeden 

çalışmalarını sürdüren Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nü 

ödüllendirmekten büyük gurur duyuyor. Comscore’un bu yılki Özel Ödül’ü Sinema 

Genel Müdür Erkin Yılmaz’a takdim edilecek. 

 

 Özel Ödül - Yılın en hızlı genişleyen sinema işletmesi: CGVMars Sinema Grubu 

Ekim 2018’den bugüne kadar işletmeye aldığı 9 yeni sinema, bu lokasyonlarda 

bulunan 53 perde ve 4 binden fazla sinema koltuğu ile Türkiye sinema salonları 

envanterine büyük bir katkıda bulunan CGVMars Grubu, Ankara, Bingöl, Bursa, 

İstanbul, İzmir, Mardin ve Mersin’de hizmete aldığı düş saraylarıyla bu yıl 

Comscore’un verdiği diğer Özel Ödül’ün sahibi oldu. 

Comscore’un Türkiye temsilcisi, sinema yazarı ve araştırmacı Deniz Yavuz, bu yıl ilk kez 

verilen comscore ödülleriyle ilgili heyecanlı ve fazlasıyla gururlu olduklarını belirtti. Ülke 

sinemasının gelişimine katkıda bulunan öncü ve yılmaz yatırımcı ve girişimcilerin 

ödüllendirilmesine vesile oldukları için onur duyduklarını ekleyen Deniz Yavuz, önümüzdeki 

yıllarda da katkı ve teşviklerine devam etmek istediklerini belirtti.  

ECM2019 İstanbul konferansı kapsamında sahiplerine verilecek Comscore Ödülleri 20 Kasım 

2019 Çarşamba günü gerçekleştirilecek bir törenle Sarıyer Grand Tarabya Oteli’nde 

sahiplerine verilecek. 

https://www.comscore.com/About 

www.ecm19.com - www.ecm2019.com 
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Announcement: Comscore Award Winners at ECM2019 

 
 

The first Comscore Awards Turkey will be presented on Wednesday 20th November at the 
Emerging Cinema Markets Conference 2019 www.ecm2019.com  in Istanbul. The Comscore 
Awards recognise the achievements of the people, companies and organisations who work 
to support, develop and grow the industry.  
 
The gold standard in worldwide box office measurement for film distributors and exhibitors, 
Comscore is the global source for box office results, data polling and long-lead 
measurement. With vast, reliable insights into performance and innovative analytics 
solutions to help maximize audiences.  
 
The Awards are decided by criteria established by Comscore to recognise film and cinema 
achievements in Turkey. Comscore is proud to present the following awards:  
 

 CINEMA X KİLİS - MEMDUH OKUR 
to be presented by SİSAY's President İrfan Demirkol. 
Cinema Exhibitor of the Year: Working under very difficult conditions in Turkey's 
South-Eastern region near the Syria border, this Anatolia theater company kept  the 
cinema business open, trying to help citizens living there and continues to teach the 
universal language of cinema to the people of the region while at significant personal 
risk. 
 

 MÜSLÜM - DİJİTAL SANATLAR - MUSTAFA USLU 
Local Production of the Season:  
(Oct 5th, 2018 to Oct 3rd 2019) Most tickets sold to a single film release. 

 

 CJ ENTERTAINMENT TURKEY - KIYUN LEE 
Distributor of the Season: 
(Oct 5th,2018 to Oct 3rd 2019) Most cinema tickets sold by a single company. 

 

 SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ERKİN YILMAZ 
Special Award: The Turkish Cinema and Film industries faced many challenges at the 
end of 2018 onwards. Erkin Yılmaz mediated between all sides to find an effective 
solution which enabled the implementation of a comprehensive new laws and 
regulations for the industry in 2019. 
 

 CGV Mars Cinema Group - JEONGHUN (MARK) NAH 
Special Award: Fastest Growing Cinema Exhibitor of the Year: Turkey has benefitted 
from the investment in cinemas delivered by CGV Mars Cinema Group who now 
operate in 108 locations across the country. From November 2018 CGV Mars Cinema 
Group opened 9 new locations with 53 new screens and over 4,000 seats in Bingol, 
Mardin, Mersin, Bursa, Ankara, İzmir and İstanbul.  

http://www.ecm2019.com/


Deniz Yavuz, Turkey Country manager of Comscore said; “We are honoured to be able to 
present these awards to truly outstanding people and companies working within the Turkish 
market at ECM2019.Comscore will continue to support Turkey’s Film Industry and contribute 
to the strengthening and development of local dynamics; and by best using the universal 
power of cinema. We would like to congratulate all our friends and colleagues who have 
received awards. And we look forward to celebrating further successes with you in future 
years.” 
 
ABOUT ECM19 
This event is being organised by Digital Cinema Solutions Events (DCS Events) - an 
independent events company to the cinema industry. The event will be held at the Grand 
Tarabya Hotel in Istanbul on 19th – 21st November 2019. Industry professionals Rob Arthur, 
Julie Harriss and Dan Harriss formed DCS Events in 2018. Full conference details and tickets 
are available at www.ecm19.com  
 
ABOUT Comscore 
The gold standard in worldwide box office measurement for film distributors and exhibitors, 

Comscore is the global source for box office results, data polling and long-lead 

measurement. With vast, reliable insights into performance and innovative analytics 

solutions to help maximize audiences, Comscore is committed to delivering solutions 

designed to propel the entire film industry forward. https://www.comscore.com/About 

http://www.ecm19.com/
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