
Kalan 9 gösterim haftasında haftalık 3 milyonluk bilet satışı ortalaması yakalanabilirse bir 

önceki yıla göre, yıl içindeki kayıp ortadan kalkmış olacak… 

10 ayda 43 milyon bilet satışı 

Deniz Yavuz - Antrakt 

Bu yılın ilk on aylık bölümünde sinema gişelerinde 43, 7 milyon bilet satışı gerçekleşti. Bu biletlerin 

21,2 milyonu Türkiye yapımı filmlere satıldı. 43 haftalık vizyon macerası sonunda 703 milyon TL.’lik 

gişe hasılatına ulaşılırken Türkiye yapımı sinema filmlerinin bilet satışı sonunda ulaştığı on aylık hasılat 

319 milyon TL. oldu. 

2019 yılında 25 Ekim 2019 Cuma günü de dahil olacak şekilde 334 sinema filmi en az yedi gün, ticari 

bir sinema salonunda, ilk kez gösterime girdi. Bu filmlerden 118 tanesi de Türkiye yapımıydı. Bir 

önceki yılın aynı döneminde 142 yerli yapım vizyona çıkmış 2018 yılı sonunda ise 175 adet Türkiye 

yapımı listelerdeki yerini almıştı. 425 sayısı ise 2018’de vizyona ilk kez çıkartılan yerli – yabancı 

sinema filmi toplamıydı. 

2018 yılının toplam bilet satışı 70,3 milyonda noktalanmış bu adet ile 896 milyon TL.’lik gişe hasılatı 

elde edilmişti. Yerli yapımlara 44,6 milyon adet bilet satışı gerçekleşirken bu filmlerin ulaştığı hasılat 

toplamı 545 milyon TL. olmuştu.  2018’in kasım ve aralık aylarının haftalık bilet satışı ortalaması ise 

1,5 milyon adet. Önceki yılın son iki ayındaki 9 haftalık dilimde 14 milyon adet bilet satışı 

gerçekleşmişti. 

2019 ile 2018’in ilk on aylarının sonunda bilet satış adetleri karşılaştırıldığında bu yılın bir önceki yıla 

göre 9 milyon adet geriden geldiği gözlemleniyor. 2019’un ilk on ayında 43, 2018’in aynı diliminde ise 

44 gösterim haftası vardı. Bir hafta eksik olmasına rağmen 2019’da gişelerde biriken hasılat toplamı 

2018’i kasım başı itibariyle geçmeyi başardı. Bu yıl 703 milyon TL.’lik hasılata karşılık 2018’de 44 hafta 

sonunda 662 milyon TL.’lik bir tutar elde edilmişti. 

Bu yılın kalan 9 gösterim haftasında 26,6 milyon adetlik satış gerçekleştiğinde 2018 sonunda ulaşılan 

70,3 milyon adetlik toplam yakalanmış olacak. Bu durumda sinema gişeleri ve gösterimde olacak 

filmlerin haftalık olarak yaklaşık 3 milyon adetlik satışa imza atması gerekiyor. Milattan sonra ikinci 

bin yıllık dilimde son 9 haftalara bakıldığında haftalık bilet satışı ortalaması hiçbir yıl 1,5 milyon adedi 

aşamadı. Yine Türkiye sinemalarından resmi gişe verilerinin Antrakt tarafından alınıp yayımlanmaya 

başlandığı yıl olan 1988’den bu yana bir haftada satışı gerçekleşen bilet adedi toplamı yalnızca 4 kez 

3 milyon adedi geçebildi. 2008’de 3,8 miyon, 2014’te 3,6 milyon, 2007’de 3,5 milyon ve 2018’de 3,2 

milyon satışla ilk dört basamağı oluşturan ‘3 milyonu aşan haftalar’ görüldüğü üzere oldukça az. 

2019’un son haftalarında da her hafta 3 milyonluk satışın yakalanması oldukça zor gibi duruyor.  En 

iyimser ihtimalle 9 haftada gerçekleşecek 20 milyonluk bilet satışı sonunda 2019 yılının bitiminde 

bilet satışlarında oluşacak kaybın %8-9 bandına oturacağı gözüküyor. 

Diğer yandan bu yıl ilk on ay sonunda bir milyon barajını aşabilen film sayısı 8. 14 film, 500 bin ile 1 

milyon satış arasında yer alırken, 17 film de 250 bin ile 500 binlik bilet satışı arasında kaldı. Son 5 yıla 

bakıldığında sırasıyla bu sayılar şu şekildeydi: 

2019: 08 14 17 

2018: 09 16 18 

2017: 07 21 24 

2016:  11 12 16 

2015:  08 15 21 


