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61.402.627 biletle elde edilen  

655.418.430,94 TL.’lik gişe hasılatı 
Türkiye’de sinemada film gösterimleri ve sinema filmi üretimleri artık neredeyse 

tamamen dijital olarak gerçekleştirilmekte. 2013 yılında dijitalleşen Avrupa’nın 

ardından 2014 yılında da Türkiye sinemalarının dijital gösterim olanakları %55’in 

üzerinde salonda gerçekleşti. Üretilen yerli sinema filmlerine de bu doğrultuda 35 

mm. film kopyası basılmıyor. 2015’in ilk haftasıyla birlikte peliküle basılacak film 

bulmak mümkün olmayacak. Dijitalleşmenin film niteliklerine değil ama niceliğine 

katkısı gözle görülür şekilde ortada. Yurt dışından film ithalatı yapan şirketler her 

zaman olduğundan daha çok filmi Türkiye sinema pazarına getiriyor, yerli film 

yapımcıları da adeta Yeşilçam’a taş çıkartıyor. Sinemalarda vizyona çıkarılan Türkiye 

yapımlarının sayısı 1990 ile 2007 arasında 40’ı aşmazken aynı sayı 2008’den bu yana 

50’nin altına düşmüyor. Türkiye’de sinemanın yüzüncü yılı olarak kabul edilen 2014’te 

vizyona çıkan yerli yapımların sayısı 108. Bu yirmi beş yıllık sürede ulaşılan en yüksek 

sayı… 

2014 yılı içerisinde, tamamlanan 52 haftalık vizyon macerası sonucundan son 25 

yıllın en yüksek seviyelerine ulaşıldı.  

Gişelerde satılan 61.402.627 adetlik biletle 655.418.430,94 TL.’lik bilet hasılatına 

ulaşıldı.  

Geçen yıla göre %22 bilet satışı artışı yaşandı.  

2014’te 503 milyon TL. olan yıllık hasılat bu yıl 655 milyona ulaştı.   

Hasılatın %54’ü Türkiye yapımı 108 yeni vizyon sinema filminden ve önceki yıllardan 

gösterimine devam edilen yerli film tarafından sağlanırken bilet satış sayısı adedinin 

de %59’u bu filmler sayesinde elde edildi.  

1990 yılından bu yana vizyona çıkartılan  beş binden fazla sinema filminin en çok bilet 

satışı gerçekleştireni de 2014 yılında ortaya çıktı.  

25 yılda vizyona çıkartılan 820 Türkiye yapımı içinden Recep İvedik 4 7,5 milyona 

yakın bilet satış adediyle zirvede…  
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*Haftalık hasılat ve bilet satışı adetleri dağıtımcı şirketlere gerçekleştirilen mutabakatlar sonunda, geçmişe dönük yapılan günlük 

veri düzeltmeleri güncellemelerinin ardından sabitlenmiştir. 
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Yıllık toplam sayılar şu şekilde: 

 

2014’te Türkiye yapımı filmlerin hasılat ve bilet satışı yüzdeleri ve toplamları şu 

şekilde ortaya çıktı. (ilk tablo) Bir sonraki tabolada ise yabancı filmlerin toplam yıllık 

sayıları takip edilebilir. 

 


