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Bütün sinemalar kapanınca!.. 

Deniz Yavuz – Antrakt 

10.10.2020 

Sinema işletmeleri kapandığında kimileri huzura erecek sanki! Ya da haklı çıkmış duygusuyla yıllarca ‘sinema bitti’ diyenler kınalanacak gibi. 

Gerçekten de var mı böyle bir ihtimal? Bütün sinema işletmeleri gün gelir de tamamen kapatabilir mi salonlarını? Bunun gerçekleşebilmesi için 

iyice tek düze bir çağa, merağın olmadığı, hikayelerin anlatılmadığı, masalların tükendiği bir bin yıla girmek gerekiyor. Bütün sinemaların 

ortadan kalkması, hepsinin açılmamak üzere kapanması insanlık yok olmadığı sürece gerçekleşmeyecek. 

Sinema akademisyenleri ve profesörlerinin sinema öğrencilerine sordukları ilk soru çoğunlukla ‘Neden sinema?’ olmuştur… Bu kadar basit bir 

soru, manasız ve tek düze. Kimse kusura bakmasın ama özellikle, üç aşamalı yetenek sınavını (genel kültür, yetenek, sözlü mülakat) geçip sınıfa 

oturmuş sinema sevdalılarına da ‘Neden sinema?’ diye bir soru sorulmamalıydı? Öğrenim dönemlerinin sonrasının ‘bağımsız’ (aslında her 

tarafından bağımlı) sinemacıları, bu soruya maruz kalan öğrenciler de, genellikle ‘İnsanlara anlatmak istediğim şeyler var.’ diyerek yanıtlıyordu 

hocalarını. Yetenek sınavlarının ortadan kalkmasından sonra güzel sanatlar fakültelerine giriş yapan bütün ‘sanatçı’ adaylarının da ‘anlatmak 

istediği hikaye’ sayılarında patlama oldu. 

Dünya salgınla sarsılırken sinema işletmelerinin kapalı olmasına, açıldığında kimseciklerin salonlara gitmemesine neden şaşırıyoruz? Bilinçli her 

insan gibi sosyal mesafeye dikkat etmek, kalabalıklara karışmamak, sağa sola sürtünmemek, maske takmak, mümkün olduğunca evden 

çıkmamak, yüksek sesle konuşmamak ve buna benzer birçok alışık olmadığımız uygulamaya dikkat etmemiz gerekmiyor mu? 2020 martından 

önce yaptığımız bir çok sosyal faliyeti önlemler eşliğinde gerçekleştirmemiz, kurallara uyarak yapmamız gerekmiyor mu? Sokaklara çıkıp 

‘amaaan yok virüs falan’ diyerek kaosa mı sürükleyenlerden olmak doğrusu, inansak da inanmasak da toplumların geleceği için genele uyum 

göstermek mi? Her aklı yerinde insan istemese de, zorlansa da sürece uyumlanmış durumda. Bu şartlarda da otellerin, restoranların, 

meyhanelerin, seyahatlerin ve konumuz, sinema işletmelerinin eski günlerini yaşamasını beklemek zaten mümkün değil. Salgın sürecinde 

sinema işletmelerinin çalışmıyor olmasını dijital çağa yenilmişlik olarak göstermek, salonları köhneleşmiş mekanlar olarak görmek temelde 

kültürsüz toplumlar yaratmak isteyen iradelerin değirmenine su taşmakta, onların yerleştirmek istediği güçsüz, çağdaşlıktan uzak zeka 

tohumlarının hızla büyümesine yardımcı olmak, daha rahat yönetmek için arzulanan orta çağ hatta ilk çağa dönüşü hızlandırmaya yardımcı 

olacaktır. 
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Salgından ötürü sinema işletmeleri kapalı. İşletmeler açıkken de buralara gitmek yine salgın sebebiyle riskli. Olayın özü bu. İyi de bu özden yola 

çıkarak ‘Sinema bitti’ye gelmek kime ne kazandırıyor ya da kazandıracak? Dünya da sinemanın bitmediğini yazının sonrasında paylaştığım 

verilerde gözlemlemek mümkün. Yereldeki durumdan biraz daha bahsetmek gerekirse; 

Onun ticaretinden anlayan, bunu iyice öğrenmiş her yapımcı için ‘sinema’ en yüksek gelir getiren enstrümandır. Bütün sinemalar kapandığında 

da bu gerçek değişmeyecek. Salgın sebebiyle meydanı boş bulan ‘streaming’ dünyası daha sinema işletmeleri eski yerini almadan trafik sıkışıklığı 

yaşıyor. Sinema mecrası elinden alınan dünya yapımcıları dijital mecraların kapısında yatıyor. Amerika’nın stüdyo yapımcıları kendi dijital 

mecralarını sinemaya göre limitli ama daha fazla pay alabilmek adına kurmaya çalışıyor. Abone sayılarını arttırmak isteyen dijital, internet 

mecraları bölge bölge geliştirdikleri ‘süründürerek dize getirme’ taktikleriyle -şimdilik- insanların haftalık sürelerini gasp edip onları hipnotize 

etmeye çalışıyor. Sinema ise yıllardır ürettiği içeriği, şimdiki dijital, internet mecralarının, eskiden video kasetlerin sonrasında blu-ray ve DVD-

VCD’nin, bir ara korsan yayınların, çok kısa bir süre televizyon kanallarının belirlediği satış bedellerinin üç dört mislini bilet fiyatı hedefleyerek 

dünyaya dağıttı. Tüccar sinemacılar -belki de bilinçsizce- ürettikleri içeriğin çok büyük bir zemine yayılan (oyuncu, yazar, yönetim, set çalışanları, 

tanıtım, post-prodüksiyon, vizyon tedarikçileri, yapım evi, müzisyenler, makyaj ustaları, sesçiler, sinema eleştirmenleri, sinema salonları 

sahipleri, çalışanları, fotoğrafçılar, afiş tasarımcıları) telif değerini de en yüksekte tutarak ilk önce sinema salonlarında pazarlamayı seçiyor. 

Çünkü, gelirin kontrol edilebildiği, sanatçı teliflerinin ve kar paylarının en düzenli ve hakkaniyetli şekilde dağılımının gerçekleştiği bir mecradır, 

çünkü ürettiğiniz içerin anlamlı şekilde, amacına en uygun bir sunumla hem ticari hem de sanatsal açıdan karşı tarafa geçtiği bir olgudur sinema. 

Bütün sinema salonları kapandığında da bu böyle olacak. Sinema salonunda vizyona çıkarttığınız bir film kendisine ve paydaşlarına reklam, 

sponsorluk gibi birçok katma değer sağlarken internet ve televizyon gibi sinemaya göre ticaret açısından sığ mecralarda ürününüz, 

performanslarınız, telifleriniz ve fikirleriniz sizden bağımsız olarak peşkeş çekilmekte ve size müdahale, pay şansı vermeksizin emeğiniz 

üzerinden ticari bir kazanım elde edilmektedir. Bütün sinemalar kapandığında da bu böyle olmaya ve böyle anılmaya devam edecektir. 

Sinema ve dijital mecralarda içerik kullanımı neredeyse yeni bin yılın başından bu yana konuşuluyor. Bu kıyasıya tartışılırken sinema teknolojisi 

kendisini ‘büyük ekran’ hedefinde sürekli geliştirmeye devam etti. Boyut ve efekt eklemelerinin yanı sıra vazgeçilmez ve en şahane ayrıcalık olan 

‘büyük ekran’ sanat eseri ile ticari değer arasında da ortak bir mana yolu çiziyor aslında. ‘Filmler yoluyla insanlara birşeyler anlatmak 

isteyenlere’ sunulan en güçlü enstrüman! 

 



© Yazıda, grafiklerde ve tablolarda kullanılan ülkelere ait sinema bileti adet ve hasılat verileri dünya çapında faaliyet gösteren bağımsız ve 
güvenilir veri kurumu Comscore’dan alınmıştır. Alıntı ve herhangi bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yazı ve tablolar Deniz Yavuz tarafından 
10.10.2020’de yazılmış ve sinema piyasasının yararı için paylaşılmıştır. 

  

Dünya genelinde ‘streaming’ pazarında büyük bir panik yaşanıyor. Salgın sebebiyle mecburen devre dışı kalmış sinema pazarına yapılan bel altı 

vuruşlarla geleceğin içerik ticaretinde kapılmak istenen köşelerin talibi o kadar çok ki… DVD, video, VCD, CD, blu-ray gibi fiziksel içerik dağıtım 

mecrası tam anlamıyla sona erdi diyebiliriz. Evlerdeki arşivler iyi koleksiyonerler için birer film kütüphanesi olacak sadece. 1980’lerden bu yana 

‘ne gideceğim sinemaya, alırım kasedi, cd’yi istediğim zaman, ileri geri ala ala izlerim, film de benim olur’ diye diye geçen 40 yılın ardından 

sinema olduğu yerde, kendisini her gün geliştirerek kültürün ve içerik ticaretinin köşe taşı olmaya devam ediyor. ‘Streaming’in fiziksel mecradan 

sonraki ikinci kurbanı ise elbette televizyon kanalları (pay, free tv’ler) olacak. Oldu bile. Bütün başat televizyon kanallarının dijital içerik dağıtım 

alternatifleri neden var? Son çırpınışlar. Öte yandan dijital, internet mecrasını silkeleyecek ve bugünkü trafik sorununa ek olarak gelecek diğer 

mesele ise işin izleyici üzerindeki ekonomik etkisi olacak. Hangi abonelik şekliyle olursa olsun, nasıl bir bütçe modeli eşliğinde ilerlenirse 

ilerlensin dijital mecraların en büyük handikapı  yapımcı, üretici ve sanatçı ile yapılan kontrolsüz gelir ilişkisi ve buna bağlı olarak içeriğin izinsiz 

olarak çoğaltılıp gösterilebilir olması. ‘Abi-abla yıllık 300 TL.’ye binlerce film, dünyadaki bütün maçlar, sayısız kanal!, HD kalitesinde…’ IPTV ve 

daha niceleri. 

‘Tenet’in su götürmez başarısı. Dünyadaki sinemaların tamamen kapalı olduğu bir dönemde, bugün, ölümlerinin sayısı 100 binlerle anıldığı bir 

salgın sürecinde sinemalarda vizyona film çıkartmak! Çıkartmak ve 200 milyon dolarlık bütçesinin 100-150 milyon dolar üzerine koyup süreci 

sonlandırmak!.. Su götürmez bir başarı. Öncelikle böyle bir aksiyonu takdir etmek gerekmez mi? Kısıtlı gösterim imkanlarıyla, bir takım döneme 

uyarlanmış strateji ile bir üründen, böyle bir dönemde 100-150 milyon dolar arası ekstra gelir elde etmek, sadece ‘başarı’ olarak 

değerlendirilebilir. Kimileri buna ‘deney’ dese de bu yakıştırmaya kulak asmamak gerekiyor. Warner Bros.’un bu denemesi dünyanın sinema 

gösterim stratejisinin de şekillenmesine sebep olmuştur. Amerikan başkanının -belki de seçim stratejisidir- bile virüse yakalandığı, vaka 

sayılarının arttığı, ikinci dalganın yaşandığı endişe dolu şu günlerde bile bir takım filmler vizyon yaparken, gişeden ve sinemadan yüksek gelir 

hedefleyen ‘blockbusterlar’ dijital mecraları tercih etmeksizin tarihlerini 2021’e ayarladılar. ‘Streaming’e rağmen, sinemadan yüksek gelir elde 

edileceğini bu yapımcılara ‘Tenet’ söyledi. Dünya genelinde %12 ile %20 arasında değişen doluluk oranları bandında çalışan sinema işletmeleri 

(Amerika Birleşik Devletleri dahil) geleneksel içerik değerlendirme zincirinin hala açık ara en başında yer alıyor. Bundan sonraki yıllarda sinema 

lokasyon sayılarının düşecek olmasının, sinema işletmelerinin kapanacak olmasının, perde sayılarının azalacak olmasının dijital içerik 

mecralarının yaygınlaşması, çoğalması ile bir ilgisi olmayacak. Gerçek bir strateji ve prodüksiyonla bir yapımcı günün birinde tek bir büyük 

sinema salonunda en yüksek dijital teknolojiyle bir gösterim yapabilecek ve yine sadece iki saatte ortalama üç bin kişilik bir seyir etkinliğinde 

hatırı sayılır bir gelir elde edebilecek. Yanı sıra ‘derdini, dramasını’ karşısındakilere, bir kültüre tuğla koyarak geçirebilecek. Bütün sinemalar 

kapansa da bu böyle olacak… 
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Sinemanın bugün içinde olduğu durumu direkt olarak salgın ve etkileri çerçevesinde değerlendirmek doğru olacaktır. Elbette teknolojik açıdan 

yetersiz olan, film gösterim olanakları zayıf olan, sinema salonu ölçülerine uymayan işletmeler kaçınılmaz olarak veda edecektir. Etmelidir de. 

Büyük ekranınız, yüksek tavanınız, sinematik ses düzeneğiniz ve geleneksel sinema salonu nizamı anlayışınız yoksa artık bir sinema işletmecisi 

değilsiniz demektir. Bu unsurların olmadığı milyonlarca düzenek hali hazırda artık herkesin evinde kurulu. Dijital projeksiyona uygun olmayan, 

barkovizyon ve benzer ekipmanlardan gösterilen filmleri sinema işletmelerine dağıtıp bu filmlere izleyici gelmesini bekliyorsanız, bu filmleri 

sinema perdenizde misafirlerinize hala izletmeyi tercih ediyorsanız siz günümüzün sinemacısı ne yazık ki değilsiniz. Bir yandan sinema 

işletmeciliği ya da sinema gösterimleri için film ithalatı-ticareti yapıp öte yandan ‘streaming’ kanallarının reklamını yapıyor ya da buralarda 

gösterilen içeriğe güzellemeler diziyorsanız siz bugünün sinemacısı ne yazık ki değilsiniz… Sinemacı olmadığınız gibi ülke sinema kültürünün 

güçsüzleşmesine sebep olan küçük ve bugün için görünmez unsurlardansınız. Hele de böyle bir dönemde her sinemacının en sarsılmaz şekilde 

kaliteli içeriğe salon vermesi, dünya sinemasının stratejilerine kulak vermesi ve misafirleriyle arasında yeni ve dinç bir güven bağı kurması 

gerekmektedir. İşletme giderleri açısından dayanamayan sinemalar muhakkak ki kapanacaktır. Bu işletmelerin video filmleriyle, sinema için 

yetersiz, yayınlanmış içeriklerle ayakta durması sadece bir illüzyondur. Dünya üzerinde genel bir yaşam güvencesine ulaşıldığında sinemalar 

eskisinden çok daha kuvvetli bir dönüşe imza atacaktır. 

Ayda bir yardım kampanyaları ‘düzen’lemek yerine ya da karakterine uygun olmayan filmleri ‘denize düşen yılan sarılır’daki gibi 

göstermektense, yetmezmiş gibi,sinema kültürünün yaşaması için salonlarda misafirlere sunulabilecek filmleri üç kuruşluk ticari gelir uğruna 

beyazcama sıkıştıran uygulamalara ‘şu film şuraya geliyormuş aman da ne güzel olmuş’ gibi övgülere uğratmak yerine dayanmak, dayanabilmek, 

direnmek en azından direnmeye çalışmak uzun vadede bu ‘oyunun’ içinde kalmaya yetecektir. Krizlerde ve pandemi durumlarında çok 

normaldir ki piyasalar, büyük sektörler bile yara almaktadır, daralmakta ve küçülmektedir. Sebepleri bunlar olarak almayıp, sinemanın dijitale 

teslim olduğunu söylemek günümüzde ‘sinemacılık’ değildir. Ekonomik sebeplerden ve sinemaların kapalı olmasından ötürü bir piyasa mikro 

düzeye de gerilese sinemacılık tanımı, film izleyiciliği ve film severlik üzerinden yapılmayacaktır. Ticaretinden, sanatına dek uzanan meşakatli 

yolda sinemacılık bir bütün olarak ele alınmalı ve zeminine göre stratejiler geliştirmelidir. Dünya bunu uygulamaktadır. Tam da bugün 

sinemacılığı Türkiye’de geriye götüren detay uygulamalardan vazgeçme vaktidir. Perde yüz ölçümü küçük, koltuk kapasitesi (VIP özelliğindekiler 

hariç) düşük olan (100 ve altı), bir salondan diğer salona ses geçen, yalıtımı olmayan, cep sinemaları (merdiven altı, alçak tavan, küçük ve düşük 

kapasiteli salonlar) miadını doldurmuştur, kapatılmalı ve buralardaki teknik ekipman değerlendirilmelidir. Sinema işletmecilerinin lokasyon ve 

mahalleli değerlendirmelerini bilimsel olarak yapıp kapasite olmayan ya da düşük potansiyelli bölgelerdeki sinemalarını vakit geçirmeden 

kapatmalıdır. Blu-ray ya da DVD kaynaklı gösterimler yapılmamalıdır. Televizyon da ya da internet mecralarında gösterilmiş filmler geleneksel 
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vizyon dinamiğine sokulmamalıdır. Yerelde, furya sinemacılığı örnekleri ile internette örnekleri olan yabancı, avantür içerikler sinema 

perdelerini meşgul etmemelidir. Bu ve benzer içeriklerin hiçbir yatırımcıya, işletmeciye ve yükleniciye ticari bir getirisi olmayacak, uzun vadede 

ülke sinemaseverlerinin kaliteli sinema içeriğinden de uzaklaşmasına sebep olacaktır.  

‘Tenet’in bir deney olmadığını, dünyanın sinema devlerine bir örnek teşkil ettiğini söylemiştik. Bu cesur denemenin ardından normal dünya için, 

gişe umutlarını ayakta tutan stüdyolar 2021 takvimine sıralandılar. Bir deneyden bahsetmek gerekirse buna en güzel örnek ‘Mulan’ olabilir.  

Film, kendi şirketinin dijital mecrasında sinemalarla aynı anda gösterildi ve ‘streaming’ geleceği planları açısından hayal kırıklığı yarattı. Elbette 

dijital mecralara gönderilen filmler de var. Bu da oldukça normal. Bir takım filmlerin mevsimi ve süresi olduğu aşikar. İzleyicisiyle bir şekilde 

buluşmazsa albenisi kaybedecek filmler. Dalından koparılan meyveler gibi, çürürler.  

Sinemada film izlemek bugünden sonra daha da ‘ayrıcalıklı’ bir durum olacak. Film festivalleri topluluk gösterimlerini daha fazla önemseyecek, 

bu etkinlikler çok daha değerli hale gelecek. Tüccar yapımcılar ve sinema sanatçıları-yaratıcıları için fırtınadan önceki sessizlik bu. (Kusursuz 

Fırtına) Normalleşmenin ardından, endişelerin toplumlar üzerinden elini çekmesiyle beraber sinema ve sinema işletmeleri olduğundan daha 

güçlü olacak. Bütün sinemalar kapansa da film izleme kültürünün sarayı her zaman sinemalar olacak! 

İnsanlık var oldukça sinema da var olacak, peki ya futbol? Futbol ve sinemayı karşılaştırdığımızda, sinema adına durum daha da umut var hale 

geliyor, adeta tescilleniyor. Erkek egemenliğinde yürüyen dev bir sektör. Yok olmanın eşiğinde. Neden? Çünkü yeni hiçbir şey vadetmiyor. 

İzlemek istediğiniz her doksan dakikada artık aynı şeyler oluyor. Yarattığı oyuncular bugün için en üst seviyede. Bundan sonra devreye girecek 

yeni oyuncular da ağzıyla kuş tutamayacak. Oyun kurallarında bir güncelleme yok. Gün geçtikçe aynılaşan ve hantallaşan bir sektör. Sunulan 

bütün içeriğe kolaylıkla ulaşmak mümkün. Ulaşılan her içerik birbirinin aynı. Gollü karşılaşmalar da bile bir izleme bütünlüğü sağlanamıyor. 

Futbol uzmanlarının ortak görüşü: ‘şu lig bu lig dışında tadı yok’… Ve onun da tadı kalmayacak. Futbolu var edecek oyuncular da doğal olarak 

artık yetişmiyor. Mahalle maçları kalmadı, semt futbol okullarına ilgi düşük. Çağın çocukları ekran başında. Yeni hiçbir şey vadetmeyen futbol 

sektörü sadece sonuç odaklı, skor odaklı ve bahis odaklı olmaya doğru ilerliyor. Sanal maçlar, sanal oyuncular, sanal ligler ve bunlar üzerinde 

oynanan bahisler artık gerçeğinden çok daha fazla zaman kaplıyor insanların hayatında. Mesela; ‘futbol artık altı oyuncu iki kaleci, kadın erkek 

karışık takımlar şeklinde, gol başı puan kuralları ile oynanacaktır.’ denmediği sürece bir merak uyandırmayacak gibi duruyor. Salgından sonra 

eski günlerine dönemeyecek bir olgu varsa o da futboldur denebilir. 
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Her film yeni bir durumu, olayı, hayali vadetmektedir ve kendisinden söz ettiren, merak uyandıran her film izleyicisiyle buluşur. Bu vaadi en 

yaygın şekilde paylaşmak isteyen her tüccar yapımcı ve her bilinçli sanatçının tercih edeceği mecra ise öncelikli olarak sinemadır. 

Türkiye’de güçlü bir sinemacılık piyasasından bahsetmek hayli zor. Her ne kadar son yıllardaki yerli sinema filmi bilet satış payı %60’lara 

dayanmış olsa da bu oranın yakalanmasını sağlayan içeriğin çok az B, yoğunlukla C sınıfı tüketiciye yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Zayıflayan 

ekonomi, hayat şartlarının zorlaşması Türkiye’de bugün, normal bir yaşamsal zeminde bile sinema salonlarına rağbeti düşürüyor. 2019’da bilet 

fiyat ortalamasının 12 TL.’den 16 TL. bandına çıkması da yıllık bilet satışını büyük ölçüde ve olumsuz yönde etkilemişti. Daha da artacak bilet 

birim fiyatlarından dolayı da bugünden sonra hangi tüketici sınıfından olursa olsun sinemayı tercih edecek insanlar kaliteli ve benzersiz içeriğe 

ödeme yapmak isteyecekler. Formül olarak ‘nişan, düğün sahnelerinin’ tercih edildiği, skeç söylemlerinin, televizyon starlarının filmleri ve 

bunlara benzer formüllerin kullanıldığı yapımlar eskisi gibi rağbet göremeyecek. Çünkü bu ve benzer içerikler ziyadesiyle ve daha da uygun 

fiyatlara beyaz camda var. Yerli sinema filmi yapımcılarının ayrıcalıklı ve daha kaliteli içerik üretmesi şart. Biyografik yapımların, kitleleri hedef 

alan dramaların şansı çok daha yüksek. İzlenmeden önce ve izlendikten sonra kendisinden söz ettirmeyi başaran içerikler sinemada yüz 

güldürecek. 

Türkiye sinemacılığın en dramatik durumu ise devletle olan ilişkisidir. Küresel bir salgın sebebiyle felç olan sinema yaşamı ve ona bağlı bütün 

dinamikler bugün için can çekişmektedir. Her piyasanın olduğu gibi sinema yaşamının da devlet yardımına ihtiyacı vardır. Süre gelen destek ve 

teşviklerin haricinde piyasayı olumsuz yönde etkileyen salgın sürecine özgü yardımlardan bahsediyorum.  Bugün için devlet tarafından 

sinemacılar ve sinema yapımcıları için açıklanmış hiçbir paket bulunmamaktadır. Kredi yardımı, işletme gideri desteği, eğlence vergisinin 

ortadan kaldırılması, teşvik paketi ve benzer hiçbir uygulama yoktur. Türkiye’de haftalık olarak en yaygın icra edilen sosyal olgunun bu derece 

yalnız bırakılması, bu olgunun bütün departmanlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Dolayısıyla koca bir kültür, gelecek nesilleri geliştirecek, 

yaşatacak ve toplumları güçlendirecek koskoca bir olgu kaderine terk edilmiştir.   

2020’yle beraber dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinin 27 haziran – 4 ekim tarihleri arasındaki 100 gününü ilgili 11 ülkeye bakarak inceledik. 

Verileri dünya çapında eğlence yaşamının ölçümlemesini bağımsız ve güvenilir şekilde yapan Comscore’dan alarak sizlerle paylaşıyoruz. Türkiye 

dışında verilerini paylaştığımız 10 ülkenin 100 günlük sinema verileri oldukça umut vadediyor. Sinema kültürünün yaşatılması ve güçlendirilmesi 

için tutarlı ve birlikte gerçekleştirilecek bir eylem planıyla, Türkiye için de veriler daha iyimser bir seviyeye ulaşacaktır. 
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Ekonomik sıkıntı içinde olan Türkiye'de günlük bilet satışı ortalaması 5 bin. 100 günde 516 bin biletin satılabildiği Türkiye gişelerinde elde edilen 

hasılat ise 10 milyon TL.'nin biraz altında. Haftalık satış adedinin 55 ile 75 bin adet bandı arasına yerleştiği sinema gişelerinde direnç devam 

ediyor. Artan vaka sayıları ve ekonomik güçlükler Türkiye'de sinemayı oldukça geri plana itmiş durumda. Ülkede 9 ekim itibariyle 332 bin 

kesinleşmiş Covid-19 vakası var. Virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 8.727.  
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Almanya yılın 100 günlük bölümünü günlük ortalama 77 bin adetlik bilet satışı ile geçti. Ülkede 9 ekim itibariyle 319 bin kesinleşmiş Covid-19 

vakası var. Virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 9.676. 3 Ekim 2020 Cumartesi günü bu yüz günlük dilimin en yüksek bilet satışına 

ulaşıldı. 260 binden fazla biletli sinemaseverin olduğu 3 ekimdeki bu artışın sebebi havanın yağmurlu olmasına bağlanıyor. 

 

9 milyona yakın ülke nüfusuyla Avusturya 100 günlük bölümü günlük ortalama 10.271 adetlik bilet satışı ile geçti. 5 Ağustos 2020 Çarşamba 

günü ise günlük satış adedi bu dilimin en yüksek seviyesi olan 60 bine ulaştı. Ülkede 9 ekim itibariyle 53 bin kesinleşmiş Covid-19 vakası var. 

Virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 842.  
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Fransa'da gişe ölçümleri sadece bilet adedi üzerinden yapılıyor. 100 günlük sürede ülkede 17 milyondan fazla bilet satışı gerçekleşti. Günlük 

ortalama 173.424 adet sinema bileti. Ülke genelinde bir biletin satış fiyatı ortalaması 6,7 avro. 29-30 ağustosta, iki günde toplam 1 milyona 

yakın satış gerçekleştiren Fransa'da 9 ekim itibariyle 702 bin kesinleşmiş Covid-19 vakası var. Virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 

34.589.  

 

51 milyon nüfuslu Güney Kore'de 100 günlük dilimde 20 milyona yakın bilet satışı ve bu satıştan elde edilen 123 milyon avroluk gelir... Günlük 

bilet satışı ortalaması neredeyse 200 bin adet. Uzak Doğu ülkelerinin çoğunda olduğu gibi Güney Kore'de de sinemaya ilgi yüksek seviyede. 

Ülkede 9 ekim itibariyle 24 bin kesinleşmiş Covid-19 vakası var. Virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 428.  
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Nüfus ve yüz ölçümü açısından Avrupa'nın küçük ülkelerinden biri olan Hollanda'da günlük ortalama bilet satışı adedi 40.547'ye ulaştı. 17 

milyon nüfuslu ülkede 27 haziran - 4 ekim tarihleri arasında 4 milyondan fazla sinema bileti satışı gerçekleşti. Ülkede 9 ekim itibariyle 161 bin 

kesinleşmiş Covid-19 vakası var. Virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 6.544.  

 

İki ülkenin toplam nüfusu 60 milyon kişiyi aşıyor. İngiltere ve İrlanda sinema gişelerinde yalnızca hasılat toplamı üzerinden ölçüm yapılıyor. 100 

günde 47 milyon avroluk hasılata ulaşan İrlanda ve İngiltere gişelerinin bir ortalama bilet fiyatı ise 7,03 avro. İki ülkenin 100 gündeki günlük 

ortalama hasılatı ise 500 bin avroyu aşıyor. İrlanda'da 9 ekim tarihine kadar 40.086 virüs vakası görülürken 1.817 kişi yaşamını yitirdi. İngiltere 

de ise 575 bin vaka ve 42.679 kayıp var. 
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Salgın sürecini sert geçiren ülkelerden İspanya'da 10 günlük dilimde toplam bilet satışı 7,7 miyona ulaştı. Günlük ortalama 77.260 adet biletin 

satıldığı İspanya'nın nüfusu 50 milyona yaklaşıyor. İspanya gişeleri en fazla hareketliliğin yaşandığı yerler olarak da ortaya çıktı. Gişelerde bir 

hafta yüksek bir hafta düşük satışlar gözlendi. Ülkede 9 ekim itibariyle 890 bin kesinleşmiş Covid-19 vakası var. Virüs sebebiyle yaşamını 

yitirenlerin sayısı ise 32.829.  

 

İtalya'nın 100 günlük gişe serüveni 15 Ağustos 2020'den itibaren hareketleniyor. 60 milyonu geçgin nüfusuyla İtalya'da 100 günde 4 milyona 

yakın bilet satışı gerçekleşirken günlük ortalama satış adedi 39 bin. Salgını en sert şekilde karşılayan ilk Avrupa ülkesi olan İtalya'da 9 ekim 

itibariyle 343 bin kesinleşmiş Covid-19 vakası var. Virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 36.111. 
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En kalabalık Avrupa ülkesi olan Rusya'da gişelerde hareketlenme İtalya'da olduğu gibi 15 ağustostan sonra gerçekleşti. Çoğu bu tarihten sonra 

olmak üzere, 100 günlük sürede 10 milyonu aşan bilet satışı ortaya çıktı. Ülkede 9 ekim itibariyle 1 milyon 270 bin kesinleşmiş Covid-19 vakası 

var. Virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 22 bini aşıyor.  

 

Henüz iki yıldır düzenli sinema gösterimleri yapan Suudi Arabistan'da, 100 günlük salgın diliminde 2 milyona yakın bilet satışı gerçekleşti. Gün 

başı 19.397 adet satış gerçekleştiren Suudi Arabistan gişelerinde satışlar her geçen gün artıyor. 33 milyon nüfuslu ülkede 9 ekim itibariyle 338 

bin kesinleşmiş Covid-19 vakası var. Virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 5 bin.  
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100 günlük dönemin ilk onunu oluşturan filmlerin toplam hasılatına göre oluşan sıralamada ilk sırada Çin Halk Cumhuriyeti yer alıyor. 

İncelediğimiz 11 ülkenin dokuzunda döneminin lideri ‘Tenet’ olurken film Güney Kore’de 3., İspanya’da ise 2. sırada yer aldı. 
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12 haftalık Türkiye verileri – ek data 
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