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Bayramlar, önemli günler ve resmi tatiller, sinemalarda yüksek ilgiye maruz kalmakta. En
azından rutin çalışma temposu tatillerle bozulduğunda sinema, çalışanların da gözde sosyal
aktivitelerinden. Geçen hafta, sona eren Ramazan ayı bayramının üç günü bu yıl hafta içine
denk gelmiş ve önceki – sonraki hafta sonlarının da eklenmesiyle dokuz güne uzayan bir tatil
periyodu oluşmuştu.
Ramazan Bayramı’nın hafta içi günlerinde kutlanması 2006 yılından bu yana 6. kez yaşanıyor.
Yine 2006 yılından bu yana Şeker Bayramı’nın üç günü 3 kez, cuma, cumartesi ve pazar (hafta
sonu) günlerine denk geldi. 2006 – 2019, son on dört yılda bayram günleri, 3 kez, bir günü
hafta sonuna 2 günü hafta içine, 2 kez ise 2 günü hafta sonuna 1 günü hafta içine denk
gelecek şekilde yaşandı.

Tablonun ilk satırı 2006, son satırı ise 2019 yılına aittir. 2006’dan başlayarak 2019 yılına ilerlemektedir. Beşinci sütundak i ½ göstergesi bayramın bir gününün
hafta sonu günlerine iki gününün ise hafta içi günlerine denk geldiğini belirtir. 2/1 göstergesi ise iki günün hafta sonuna bir günün hafta içine geldiğini
göstermektedir.

2006 yılında bayramın ilk günü olan Pazartesi’den son günü olan Çarşamba’ya dek 932.120
adet sinema bileti satılmıştı. ‘Hokkabaz ve ‘Sınav’ isimli Türkiye yapımlarının vizyona
çıkmasıyla son on dört yılın en yüksek Ramazan Bayramı bilet satışını gerçekleştiren sinema
gişeleri bir önceki haftanın aynı günlerine oranla, gün başı 14,92’lik artış kaydetmişti. Bayram
günlerinin tamamının hafta sonuna geldiği bir sonraki yıl, 2007’de aynı oran 1,48, 2008’de ise
3,93 olarak not edilmişti. Daha sonraki yıllarda bayram günlerinin bir önceki haftanın aynı
gününe göre artış oranı 1’i aşamadı. 2017 ve 2018 yıllarında artış yerine düşüşe yerini
bırakan bayram günleri 2019’da 1,10’luk artışlara imza atmayı başardı.
2019 yılının Ramazan Bayramı haftası yılın 22. gösterim haftasına denk geldi ve 31 Mayıs
2019 – 6 Haziran 2019 tarihlerinde Türkiye sinema gişelerinde 757 bin adet bilet satışı
gerçekleşti. Haftanın en çok bilet satışı gerçekleşen günü bayramın ilk gününden bir önceki
gün olan Pazartesi oldu. (132.372 bilet) 2019’da bayram günlerinde 324 binlik satış elde
edilirken, bu sayı haftalık toplamın %42,78’ini oluşturdu.
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