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Sinema sektörü risk sermayesiyle büyüyecek  

İş Risk Sermayesi’nin üçüncü yatırımı CineMars’a 
 
İş Risk Sermayesi, sinema sektörünün önde gelen şirketlerinden CineMars’ın yarısına ortak oldu. 
Ortaklığın yaratacağı sinerjiyle CineMars, İstanbul ve Ankara’da yeni yatırımlara hazırlanıyor. Halen 
16 olan salon sayısı Ekim ayında 36’ya çıkacak. 
 
İş Risk Sermayesi, sinema sektörünün önde gelen şirketlerinden CineMars’a, sermaye artırımı yolu ile yüzde 
50 oranında ortak oldu. Yönettiği fonun büyüklüğü 40 milyon dolar olan İş Risk Sermayesi, adını ilk kez, 2002 
yılında, bilişim sektöründe gerçekleştirdiği Probil ve ITD yatırımlarıyla duyurmuştu. Halen İstanbul The Ritz 
Carlton Otel, İzmir Konak Pier ve Antalya Migros Alışveriş Merkezi’nde bulunan üç işletmesinde toplam 16 
salonda sinemaseverlere hizmet sunan CineMars, ortaklıktan aldığı güçle yeni yatırımlara ve sektörde liderliğe 
hazırlanıyor. 

İş Risk Sermayesi, sinema ve eğlence sektörünün çok büyük büyüme potansiyeline sahip olduğundan 
hareketle, geleceğine ve karlılığına inandığı bu alana yatırım yapıyor. CineMars’ın tercih edilmesindeki en 
önemli etken ise klasik sinema işletmeciliğinden ayrılarak, farklı bir konseptle konuya yaklaşılması, müşteriye 
özel hizmet sunmaya yönelik farklılık yaratma temelinde bir yaklaşım sergilenmesi ve buna uygun profesyonel 
bir yönetim anlayışına sahip olması. 

Önümüzdeki dönemde sinema sektöründe önemli bir büyüme olacağına; bu büyümeyi de doğru lokasyonlarda 
seyircinin beklentilerinin ötesine geçmeyi başaran sinema salonlarının sağlayacağına inanan CineMars, 
ortaklıktan aldığı güçle sektörde kendini farklılaştırma yolunda önemli bir adım daha atmış bulunuyor. CineMars, 
Türk sinema sektörüne yeni bir dinamizm ve soluk getirmeyi hedefliyor. Sektörün geleceğiyle ilgili ortak 
vizyonlarını, bugünün sağlam altyapısı üzerine inşa etme hedefi doğrultusunda hareket eden taraflar, bu ortaklığın 
yaratacağı sinerjinin CineMars’ın uzun vadeli hedefleri olan “en iyi lokasyonlarda dünya standartlarında sinema 
işletmelerinin” hayata geçirilmesinde itici güç olacağına inanıyorlar.  

İş Risk Sermayesi’nin ortaklığını takiben CineMars, seyirci memnuniyetini en üst düzeyde sağlayan, içinde 
bulunduğu gayrimenkul projelerine değer katan ve tüm sosyal paydaşlarıyla en yüksek standartlarda çalışan bir 
şirket olarak yeni yatırımlar yapmaya devam edecek.  

Bu çerçevede CineMars, Ekim 2003’de İstanbul’da 2, Ankara’da 1 olmak üzere 3 farklı lokasyonda toplam 20 
salonu daha hizmete sokmayı planlıyor. Yatırım planı çerçevesinde İstanbul Florya’da bulunan Flyinn Alışveriş 
Merkezi’nde toplam altı salonun yer aldığı bir kompleks kurulacak. Ayrıca, tüm İstanbullular için büyük bir 
sürpriz olma özelliği taşıyacak bir başka noktada toplam yedi sinema salonu bulunan bir kompleks daha 
hizmete açılacak. Ankara’da Ekim ayında hizmete girmesi planlanan Taşeli Alışveriş Merkezi de, CineMars’ın 
işleteceği yedi salonla müşterilerine merhaba diyecek. Yeni işletmelerle birlikte CineMars’ın salon sayısı 36’ya 
çıkacak. 

Cinemars, işletmekte olduğu sinema komplekslerinde teknoloji ve konforda en ileri standartları sunarken, bu 
kompleksleri aynı zamanda birer eğlence merkezi haline getirerek sektörde önemli bir farklılaşma sağlıyor. Kitap 
& CD köşesi ve restaurant ile sinema işletmelerinde  bir sinerji yaratmayı amaçlayan CineMars 
sinemaseverlerin beklentileriyle yetinmeden, onlara özel hizmetleriyle beklentilerin ötesine geçmeyi hedefliyor.  



İş Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı Hakkında 

2000 yılında kuruldu. Ortakları arasında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 
A.Ş., Türk Teknoloji Geliştirme Vakfı, İş Finansal Kiralama A.Ş., Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, Destek 
Reasürans T.A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ve İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş. 
bulunuyor.  

Ülkemizin en büyük risk sermayesi şirketi olan İş Risk Sermayesi’nin temel hedefi, yüksek büyüme 
potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmeleri, kuruluş ve genişleme aşamalarında desteklemektir. İş Risk 
Sermayesi, büyüme potansiyeli yüksek şirketlere destek vererek Türkiye ekonomisinin büyümesinin finanse 
edilmesinde de öncülük eden kuruluşlar arasında yer alma misyonunu taşımaktadır.  

Halen yönetiminde 40 milyon dolarlık bir fon bulunduran şirket, 2002 yılında bilişim sektörünün önde gelen 
firmalarından Probil’e yüzde 10, ITD’ye ise yüzde 30.99 oranında ortak olarak ilk yatırımlarını gerçekleştirdi.  

CineMars Hakkında 

2000 yılında Menderes Utku, Muzaffer Yıldırım, Nilgül Utku tarafından kuruldu. Sinema sektörünü çok geniş bir 
bakış açısıyla ele alarak, özellikle bu sektöre odaklanmış, ciddi bir yönetim ve yatırım anlayışına sahip bir 
faaliyet stratejisi izleyen CineMars’ın tüm projelerindeki ortak hedefleri, tüm projelerin en iyi lokasyonlarda yer 
alması; teknoloji ve konforda dünya standartlarında hizmet vermesi; müşteri odaklı hizmet kalitesini hedeflemesi; 
tüm projelerin Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen, yeni projeler olması; yapılan her işin bir ruhu ve felsefesi 
olması olarak sıralanıyor. 

İşletmecilik anlayışı “pro-aktif hizmet” üzerine kurulu olan CineMars’ın amacı, hedef kitlenin beklediği hizmetlerin 
ötesinde, hedef kitle henüz hayal kurma aşamasındayken bu hayalleri hissedip, sunabilmektir. CineMars, 
İstanbul, Antalya ve İzmir’deki üç işletmesinde (Antalya Migros Alışveriş Merkezi-Cine Bonus; The Ritz 
Carlton Otel-Shop&Miles Movie Theatre; İzmir Konak Pier-Cinema Bonus) “kişiye özel” hizmetler 
sunmaktadır. 
 

 
Ayrıntılı Bilgi ve İletişim İçin: 

Cengiz Cemri / Bersay İletişim Danışmanlığı 
Tel. 0212 347 00 52 / 128 cep: 0532 602 04 22 

e-posta: cengiz.cemri@bersay.com.tr 


