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Bir sinema bileti 2014’te 10,65 TL.’idi 
650 milyon TL. hasılatı ile Türkiye sinema gişeleri geçen yıl 61,4 milyon adet bileti 

satmayı başardı. Gişelerde satılan bir sinema biletinin ortalaması 10,65 TL. olarak  

ortaya çıktı. 355 milyon TL. hasılat elde eden yerli sinema filmlerinin bir bileti de 9,78 

TL.’den satıldı. Yabancı filmlerin bilet satış bedeli ortalaması ise 11,93 TL.’ye çıktı. 

2013’te 10,02 olan bir sinema bileti ortalama satış fiyatı 63 kuruş artış gösterdi. 

Toplam hasılat üzerindeki bilet satışı bedeli ortalaması ile yerli film biletlerinin satış 

ortalaması 2013’e göre buçuk lira artış gösterirken, yabancı filmlerin ortalama bileti 

bir önceki yıla göre bir lira artmış oldu… 

Avrupa’nın gişe hasılatı açısından önde gelen ülkelerine göre bu ortalamayla çok 

geride kalan Türkiye’de bir sinema biletinin USD karşılığı $4,5, Avro karşılığı ise €4… 

110 milyon adetten fazla bilet satan Almanya’nın 2014’teki bilet satışı değeri 

ortalaması 10,83 dolar, 210 milyona yakın bileti gişesinde satan Fransa’nın 8,6 

dolar, 100 milyon bilet satışını gören İtalya ve İspanya’da ise bir bilet, 

tamamladığımı yılda 8 dolardı. 

 

 

 

Son on yılda bir sinema biletinin Türkiye’de ortalama ulaştığı değerler şu şekildeydi: 

 

 

 



Bir sinema bileti 2014’te 10,65 TL’idi  

2014’te vizyona ilk kez çıkarak en yüksek bilet satışı değeri ortalamasını yakalayan 

film ‘Sihirli Ay Işığım’ Türkçe başlığıyla vizyona çıkartılan yabancı film oldu. Film 16,36 

TL.’lik bilet satışı ortalama değeri ile en pahalı filmdi. En düşük ortalamayı yakalayan 

yapım ise Setem Akademi sinemasında gösterime giren Ahmet Çadırcı’nın ‘Biz Babasız 

Büyüdük’ isimli yerli filmiydi. Üç haftalık vizyonu sonucunda film 3,15 TL. bilet satışı 

ortalama değerine ulaştı. 

12 Aralık 2014’te gösterimi yapılan ‘Kayıp Kız’ Türkçe başlığıyla TME tarafından 

vizyona çıkartılan filmin o haftaki bilet satışı değer ortalaması 25,08 TL.’ye kadar 

çıkarken, 17 Ocak 2014’te ‘Babamın Penguenleri’ Türkçe çalışma isimli yabancı film 

22,50 TL., ‘Doğal Kahramanlar 3D’ vizyon ismiyle gösterime çıkan film ise 28 Mart 

2014’te 22,21 TL.’lik bilet satışı ortalama değerlerine ulaştı. 

2014’te vizyona ilk kez çıkan yeni yerli filmlerin bir biletinin satış ortalaması 10,05 TL. 

oldu. 108 filmden oluşan bu küme yıllık ortalamanın altında kaldı. 

Eski yılın yeni 249 yabancı filminin bir bilet satışı ortalama değeri 11,60 TL. oldu. 

Vizyona ilk kez 2014’te çıkarılan ve yıl içerisinde 500 bin adetten fazla bilet satışına 

ulaşan 16 Türkiye yapımının bir bilet satışı değeri 10,04 TL., 500 binin altında satış 

yapan 92 sinema filminin ise ortalama bilet satış fiyatı da 10,12 TL. oldu. 

200 ve üzeri kopya sayısında basılan/üretilen 15 vizyon filminin bir bileti 9,99 TL.’ye 

ulaşırken, 100 ile 200 kopya arasında olan 30 sinema filminin bir bileti 10,25 TL. oldu. 

100 kopyanın altında gösterime sokulan vizyon filmlerinin ise bir bilet ortalama satış 

değeri de 10,11 TL. idi.  


