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2015’in Ocak ayı gişenin lideri oldu 

Tamamlanan yılın en çok bilet satışı gerçekleşen ayı Ocak oldu. 2015’in son ayına vizyona çıkan 

Düğün Dernek 2: Sünnet ve Star Wars: Güç Uyanıyor gibi gişede iddialı yapımlarda Ocak’ta vizyona 

çıkartılan Mucize, Bana Masal Anlatma, Aşk Sana Benzer ve Yapışık Kardeşler’in gişe satışını geçmeyi 

başaramadı. 60.470.430 adet bilet satışının gerçekleştiği geçen yılın ilk ayında 8,3 milyon adet son 

ayında ise 8,2 milyon adet bilet izleyiciler tarafından alındı.  

 

 

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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Bir yıl içinde satılan sinema biletinin %28’i iki ayda (ocak – aralık) gerçekleşirken her yıl oduğu gibi 

yaz aylarında gerçekleşen satış ancak %13’e ulaşabildi. Temmuz ayında ancak 1.985.000 bin adet 

satış gerçekleşirken geçen yılın ilk dört ayında 28.731.000 adet bilet satışı gerçekleşti. (%47) 

OCAK 8.369.162 

ŞUBAT 7.310.036 

MART 7.307.882 

NİSAN 5.744.100 

MAYIS 3.384.404 

HAZİRAN 3.089.071 

TEMMUZ 1.985.234 

AĞUSTOS 2.777.030 

EYLÜL 3.665.454 

EKİM 3.697.386 

KASIM 4.933.636 

ARALIK 8.207.035 

  

Her haftasında ortalama 1.162.000 adet biletin satıldığı 2015’te gişeler 7 günde en fazla 2.630.000 

milyon bilet satışına ulaşırken haftalık en alt seviye olarak ise 430 bini gördü. 4-10 Aralık 2015 

haftasında gerçekleşen 2.630.000 adetlik bilet satışı son on yılın beşinci en yüksek haftalık satışı. 

Geçen yılın en çok sinema bileti satışı gerçekleşen ilk on haftası şunlardı: 

04.12-10.12.2015 2.630.215 

23.01-29.01.2015 2.424.393 

30.01-05.02.2015 2.364.774 

03.04-09.04.2015 2.273.464 

02.01-08.01.2015 2.121.445 

11.12-17.12.2015 1.980.568 

09.01-15.01.2015 1.913.129 

16.01-22.01.2015 1.910.195 

13.03-19.03.2015 1.876.110 

20.03-26.03.2015 1.871.462 

  

İlk yedi günde 2.100.000 bilet satışı ile açılan 2015, ilk ay sonunda ulaştığı 8,3 milyonluk bilet satışı 

ile son on yılın en yüksek satışını gerçekleştiren ocak ayı olmayı başarmıştı. Bu yılın (2016) ilk on 

gününde ise satılan bilet adedi 2.835.669’a ulaştı. 

 

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 
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364 gün gösterim yapılan ve 405 yeni sinema filminin vizyona çıkartıldığı 2015’te en çok sinema 

biletinin gişelerde satışının gerçekleştiği gün ise 6 Aralık 2015 oldu. 660 bin bilet satışının yapıldığı 

bu pazar günü geçen yılın sinema günüydü. Yalnızca 41.900 biletin satıldığı 8 Temmuz 2015 

Çarşamba ise Türkiye’de sinemanın en az ilgi gördüğü gündü. 2015’te en çok bilet satışının 

gerçekleştiği ilk 27 gün cumartesi ve pazarlardan oluştu. 

 

 
 


