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2015’TE ÇOCUK FİLMLERİNE 6 MİLYON BİLET 

60 milyondan fazla biletin satıldığı 2015’te elde edilen gişe hasılatının %10,42’si çocuk filmleri 

tarafından sağlandı. Gişede toplanan 681 milyon TL.’nin 70,9 milyon TL.’si 2015 yılında ilk kez 

vizyona çıkartılan çocuk filmlerinden elde edildi. 6.045.192 adet sinema biletinin çocuk filmlerine 

satıldığı geçen yıl en çok izlenen çocuk filmi 964 bin adet biletle ‘Minyonlar’ Türkçe ismiyle 

sinemalara konuk olan Amerika Birleşik Devletleri yapımı animasyon oldu. Çocuk izleyicilerin ilgisini 

çeken bu film yetişkin sinemaseverlerce de takip edilmişti. 44 tane çocuk filminin perde aldığı 

2015’te her bir filme ortalama 137 bin adet bilet satışı düştü. Çocuk filmlerin en  az bilet satışı 

gerçekleştireni 2 bin adetlik satış sınırını geçmeyi başardı. 11,27 TL.’lik bilet satışı fiyat ortalamasının 

altında bir ortalama yakalayan küçük izleyiciler için gösterime sokulan filmler 10 TL.’lik biletlerle 

gişede izleyicisini karşıladı.  

Çocuk filmlerinin 3’ü Türkiye yapımıydı. 41 adet yabancı menşeili sinema filminin sadece bir 

tanesine Türkçe dublaj yapılmazken çocuk filmlerinin 40’ı Türkçe dublajlı olarak da izlenebildi.  

Dublaj yapılan 40 çocuk filminin yanı sıra sinemada gösterime sokulan filmlerden 26 tanesine daha 

Türkçe dublaj yapıldı. Yetişkinler için vizyona çıkartılan filmlerin 26 tanesi ve çocuk filmlerinin 40 

adedi geçen yıl Türkçe olarak seslendirildi ve izlenebildi. Dublaj gerçekleştirilen filmlerin her biri 

250.073 adet bilet satışı ortalamasıyla toplamda 16.504.795 adet satış gerçekleştirmeyi başardı. 

2015’in yeni filmleri yılın toplam bilet satışının %27,29’unu dublaj özelliğiyle elde etti. 197 milyonluk 

hasılatla aynı filmler toplam hasılatın %29’una ulaştı. Türkçe dublajlı filmler için gişede satışa 

sunulan filmlerin ortalama fiyatı 11,97 TL.’ydi. 

Ve 3D’ler… 21. Yüzyılın başında denenmeye başlanan ve hızla çoğalan 3D filmler 2015’te 39 adetti. 

Gözlüklerle izlenen bu 39 yeni sinema filmi 9.184.898 adetlik bilet satışı elde ederek toplam yıllık 

satışın %15,19’unu oluşturdu. 12,56 TL.’lik bilet satışı ortalamasıyla gişede izleyicisiyle buluşan 3D 

filmlerin toplam hasılatı da 115,3 TL.’ye ulaşarak yıllık hasılattaki oranını %16,93’e ulaştırdı. Her bir 

3D film 235.073 adetlik satış ortalamasını yakaladı. 

 

2015 / TOPLAM BİLET HASILATLARI 

₺ 681.421.735,33 BÜTÜN FİLMLER TOPLAMI 

₺ 361.667.895,05 – TÜRKİYE YAPIMLARI 
₺ 319.753.840,28 – YABANCI FİLMLER 
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405 adet yeni vizyon filmiyle tarihteki yerini alan 2015’te sınıflandırmalara göre bilet satışı adet 

dağılımı da şu şekildeydi: 

 

 

405 yeni filmden 82 tanesine ilgili kurul tarafından 15 yaş ve üzeri insanlar için izlenebilirlik önerisi 

getirilirken, bu filmler gişede 2.788.65 adetlik satışa ulaştı. En çok bilet 7 yaşından büyük, 7 ile 13 

yaş arasındakilerin ailelerin denetiminde izlenebileceğini öneren 7+13A sınıflandırması alan filmler 

tarafından gerçekleştirildi. Bu kodu alan yerli ve yabancı filmlere 2015 yılında 18.987.753 adet satış 

gerçekleşti. Herhangi bir özel kod almayan ve genel olarak izlenebilirliğine dikkat çekilen film sayısı 

66 iken 18 ve üzeri insanlarca izlenebileceği önerilen yapım sayısı 25 oldu. Genelikle korku filmleri 

için önerilen 18+ sınıflandırması alan filmlere 2.063.033 adet satış gerçekleşti.  

 

 

 

2015 / TOPLAM SATILAN SİNEMA BİLETİ ADETLERİ 

1. 60.470.430 – BÜTÜN FİLMLER TOPLAMI 

2. 34.196.592 – TÜRKİYE YAPIMLARI %57 

3. 26.273.838 – YABANCI FİLMLER %43 


