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1. YÖNETİCİ ÖZETİ 

Bir kitle sanatı olarak algılanan sinema, her şeyden önce görsel-işitsel anlatıya dayanan ve teknoloji ile 

donanan bir iletişim aracıdır. Sinemaya gitmek, bir eylem olarak gündelik yaşamının 

vazgeçilmezlerindendir. Sinemanın gündelik yaşamda algılanışı ve karşılanışı tarihsel olarak süreklilik 

ve değişiklik gösterir. Değişen dünyada sinema alışkanlıkları da değişiklik gösterirken Türkiye’de son 

yıllarda sinema izleyicileri ile ilgili yapılan çalışma bulunmamaktadır. Sakarya Üniversitesi tarafından 

yürütülen Türkiye’de Sinema İzleyicilerinin Profilini ve İzleme Alışkanlıkları Ölçme Araştırması 

kapsamında Türkiye genelinde 26 şehirden 6013 sinema izleyicisine ulaşarak gerçekleştirilmiştir. 2016 

Mayıs-Haziran ayları içinde gerçekleştirilen araştırmanın soru formunda seyircilerin demografik 

bilgileri, kitle iletişim araçları kullanımları, kültür-sanat etkinliklerine katılımları, çeşitli değerlere verilen 

önem, siyasi görüşleri, sinema izleme alışkanlıkları detaylı olarak ele alınmıştır. 

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; sinema izleyicilerinin sinemaya gitme sıklığını etkileyen en 

önemli faktörler eğitim durumu ve doğum yeridir. Sinemaya gitme sıklığını eğitim durumu, doğum 

yerine göre daha fazla açıklamaktadır.  

Seyircilerin geneli bir filmi en çok kalitesi ve keyif için tercih ederken, ailesinin refah düzeyi çok iyi ve 

iyi olanların bir filmi sinemada tercih etmesinin nedeni kalitesi ve emeğe saygı yönünde eğilim 

göstermektedir. Refah düzeyi çok kötü olanlar ise kalitesi için filmi sinemada seyretme eğilimi 

içerisindedir. Refah düzeyi kötü ve orta olanlarda ise keyif nedeni ile filmi sinemada seyretme eğilimi 

söz konusudur. 

Refah düzeyi kötü, çok kötü ve orta olanlarda 50 TL’nin altında bütçe ayırma eğilimi varken, refah 

düzeyi iyi ve çok iyi olanlarda ayrılan bütçe miktarında artış eğilimi söz konusudur. 

İlkokul ve altı mezunlarda diğerlerine nazaran geç saatlerde ve erken saatlerde gitme eğilimi söz konusu 

iken, lise, ön lisans-lisan eğitimlilerde nispeten benzer davranış ve saatler arasında daha homojen 

dağılım söz konusudur.  

Metropol doğumlu seyircilerde diğerleri ile karşılaştırıldığında sinema biletini bir kaç gün ya da saat 

önce eğilimi alırken, ilçe merkezi ve bucak, köy doğumlularda seans öncesi bilet alma eğilimi diğerlerine 

nazaran daha fazla olma eğilimindedir. 

Metropol doğumlular izleyeceği filmi önceden belirleme eğiliminde iken, özellikle bucak ve köy 

doğumlularda sinema saatinde belirleme eğilimi artmaktadır. Yine metropol doğumlularda diğerlerine 
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nazaran sinema biletini internetten alma eğilimi artarken, diğerlerinde bu oran nispeten azalma eğilimi 

göstermektedir. 

2. GİRİŞ 

Sinema belirli yerlerde gösterime sunulan filmlerin izlendiği, sinema salonlarında filmle ve diğer 

insanlarla iletişime geçildiği, filmler, oyuncular, yönetmenler ve sinema hakkında düşünce ve 

duyguların geliştirildiği çok yönlü bir zihinsel ve kültürel bir deneyimi kapsar. Bu yönüyle sinema, 

sinemaya gitmek deneyimini, bu deneyimin zamana, mekâna, sosyo-kültürel ve politik bağlama göre 

değişen pratikler bütününü oluşturur. Kuşkusuz bu deneyimin ortaklıkları olduğu gibi, kişilerin ilgi, 

gereksinim, sosyo-ekonomik ve eğitim düzeyi gibi farklı etmenlere göre farklılıklar, özgül durumlar da 

ortaya çıkarır. 

Bir kitle sanatı olan sinema, kent eğlencesi olarak ortaya çıkmıştır ve seyir halinde bireysel bir faaliyet 

alanı yaratsa da mekansal ve paylaşılan deneyimin aynılığı onu gündelik toplumsal yaşantımızın 

ayrılmaz bir etkinliği yapmıştır. Sinema, kendi içindeki düzmece ve kurgusuyla, kullandığı teknik 

yapısıyla kendine has bir lisan ile kendi gerçekliğini kurarak ortaya çıktığı ilk andan itibaren hem sosyal 

yapıyı etkileyen hem de bu sosyal yapıdan etkilenen bir yapı oluşturur.  

Sinema tarihi, zaman içinde daha çok yapıt ve üzerinden tartışılan bir konu olmuştur. Endüstri Devrimi 

ile eş zamanlı gelişim gösteren sinema, dönemin opera ve bale gibi diğer sosyal aktivitelerinin tersine 

toplumun alt kesimlerine ait bir faaliyet olarak ortaya çıkmış olsa da, 1896’da sinematografın gelişiyle 

birlikte Türkiye’deki seyirci profili Osmanlı’nın azınlık ve üst düzey kitlesi ile şekil almaya başlamıştır. 

Cumhuriyetin ilanı ile büyük bir ilerleme kaydeden ekonomik ve kültürel alan, zaman içerisinde sinema-

seyirci ilişkisini toplumun her köşesine taşımayı başarmıştır. Henüz televizyon Türkiye'de yokken, 

sinemaya gitmek her kesim için bir yaşam biçimi olmuştur. Özellikle 1980’lerden itibaren hızla gelişen 

teknoloji ile birlikte sinemanın yapı taşlarındaki değişimler, ister istemez seyir kültürü ve seyirci algısı 

konumunda çeşitliliğe yol açmıştır ve bu gelişmelere paralel seyirci bazında incelemelere ihtiyaç 

duyulmuştur.  Türkiye’de Sinema İzleyicilerinin Profilini ve İzleme Alışkanlıkları Araştırması da bu 

ihtiyacın karşılanmasına yönelik yapılan çalışmalardan biridir. 
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3. LİTERATÜR 

Sinema Genel Müdürlüğüne göre 2000 yılı sonrası izleyici profili değişmiş, sinemacıların anlatımlarında 

belirgin değişiklikler gözlemlenmeye başlamıştır. Türk filmlerinin teknik düzeyi dünya standartlarını 

yakalamış, sinemaya sinema okullarından yetişmiş eğitimli gençler hâkim olmaya başlamıştır.  

Bir iletişim ve sanat olgusu olarak bakıldığında sinemanın temel bileşenlerinden birinin seyirci olmasına 

karşın sinema araştırmalarında seyirci çok az inceleme konusu yapılmıştır. Türkiye’de sinema 

seyircilerinin incelenmiş olduğu bazı çalışmalara bakıldığında; “2000 Kuşağı’nın Sinema Filmleri İzleme 

Pratikleri” araştırmasında 2000 kuşağı olarak adlandırılan 18-35 yaş grubundan rasgele 290 izleyici 

seçilmiştir (Yüksel, Demir, 2014). Soru formunun birinci kısmında; cinsiyet, yaş, eğitim seviyesi, medeni 

durum, aile eğitim durumu, sinemaya gitme sıklığı, sinemaya gitmeme nedenleri ve nerede gittiklerine 

göre izleyici profili oluşturulmuştur. Sinema izleme pratikleri olarak adlandırılan ikinci kısımda film 

seçimine ve sinema ile ilgili detaylara yer verilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre;  

 Sinemaya gitme 2000 kuşağı tarafından ucuz eğlence aracı olarak görülmemektedir, bilet 

fiyatları yüksektir. 

 Sinema bir kaçış alanı değil tersine bir aktivite ve eğlence aracıdır. 

 2000 kuşağı interaktif sinemaya bir hikâye anlatma biçimi olarak bakmaktadır ve seyircinin 

konumunu bu hikâyeyle olan etkileşime göre tanımlamaktadır. 

 2000 kuşağına göre film seçme pratiklerinde beğenilen yıldızların filmlerinin seçilmesi film 

yıldızı olgusunun güçlü olduğunu göstermiştir. 

 2000 kuşağı çoğunlukla alışveriş merkezlerinde bulunan sinemaları tercih etmektedir. Bu 

bulgu, aynı zamanda da sinemaya gitme etkinliğinin tek başına değil de yemek yeme, bir şeyler 

içme ve alış-veriş ile bir arada genel bir "dışarı çıkma/gezmeye gitme" olarak değerlendirilen 

tüketim kültürünün bir parçası olarak görüldüğünü açığa çıkarmaktadır.  

 2000 kuşağı sinema seyir kültürü ve seyirci konumunda insanların sosyalleşmeleri, film 

öncesinde, sırasında ve sonrasında sonra sohbet etme, genç erkek ve kadınları arasında 

tanışma, başkalarını görme ve kendisini görünür kılma, kuruyemiş tüketme ve gösterim 

sırasında gerçek dünyanın gerçek koşullarından uzaklaşmaya imkân verecek etkinlikler 

gerçekleştirme (filme, ıslıklarla, yuhalarla, kahkahalarla katılma gibi…) işlevleri olarak 

güncelliğini korumaktadır. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2011 yılında gerçekleştirdiği, sinema ve tiyatro faaliyetlerinin 

birlikte sorulduğu Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması Sosyal ve Kültürel Faaliyetler bölümünün araştırma 
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sonuçlarına göre; yaş düştükçe, öğrenim durumu yükseldikçe, sosyoekonomik statü yükseldikçe hiç 

sinemaya ve tiyatroya gitmediğini söyleyenlerin yüzdesi düşmektedir. Yine bu bağlamda, Sinema 

İletişim Uzmanı olan Nizam Eren ‘Sinema Sadece Sinema Değildir’ makalesinde Türkiye’de sinema 

izleyicisinin profilini çıkarmıştır. Yapılan bu çalışmaya göre; 

 Kesilen bilet sayısının yarısı erkek, yarısı kadındır ve cinsiyetler arasında sinemaya gitme 

tutumunda bir değişim görülmemektedir.  

 Sinema seyircisinin yüzde 52'sini 15 -29 yaş arası genç bir kitle oluşturmaktadır. 

 İzleyicilerin yüzde 80'i lise öğrencisini veya lise mezununu, yüzde 4'lük kesim ise yüksek lisans 

ve doktora yapan kesimi temsil etmektedir. 

 Sinema izleyicisinin % 85 i her gün sosyal medya ve ya internete zaman ayırıyor.  

 Seyircinin yüzde 85'i sinemaya arkadaşı, sevgilisi, annesi, kardeşi ile gitmeyi tercih ederken, 

yalnız film izlemeye gidenler, oldukça azdır. 

 Türkiye’de, en çok aksiyon, macera ve komedi filmleri tercih edilmektedir. 'Fast and the Furious 

7' filminin tüm zamanlarının en çok izlenen yabancı filmi olması ve yerli komedilerin izlenme 

rekoru kırması; bunu doğrulamaktadır.  

 Kadınlar ise genel seyirci tutumunun aksine dram ve romantik filmleri tercih etmektedir. 

 Sinema salonunun AVM’de olması değil, seyircilerin evine yakın olması salon seçiminde en 

önemli etken olarak belirlenmiştir. 

 Sinemaya en çok, ayda ortalama 2 bin liralık geliri olanlar gitmektedir. (Eren, 2016) 

Tanrıöver ve arkadaşlarının yaptığı Türkiye’de Film Endüstrisinin Konumu ve Hedefleri araştırmasında  

 Salon tercihinde bilet fiyatları %5 ila %8 arasında rol oynamaktadır. 

 İzleyicilerin sinemaya daha sık gidememe nedenleri arasında ilk sırada %50 oran ile vakit 

bulamama, ikinci sırada ise %24 oran ile bilet fiyatlarının yüksekliği gibi ekonomik zorluklar 

sayılmıştır.  

 Ne olsa sinemaya daha çok gidersiniz?” sorusuna izleyicilerin büyük kısmı sevilen oyuncuların 

filmlerinin daha sık olması ve bilet fiyatlarının ucuzlaması şeklinde yanıt vermiştir. 

  Sinemaya gitme sıklığını belirleyen önemli etkenlerden biri de “mevsimsellik” sorunu olduğu 

ortaya çıkmıştır. Çalışma neticesinde izleyicilerin bahar ve yaz aylarını genelde açık havada 

gezme, kış aylarını ise sinemaya gitme ve/veya dizi izleme zamanı olarak tanımladığı sonucuna 

ulaşılmıştır.  
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 Sektör incelemesi kapsamında edinilen bilgilerden yaz aylarında gösterimcilerin gelirlerinin 

oldukça düştüğü görülmektedir. Bununla birlikte, mevsimsellik durumunun oluşmasında, 

izleyiciler kadar, yaz aylarında yeterli sayıda ve nitelikli sinema filminin gösterime 

girmemesinden sorumlu tutulan yapımcı ve dağıtımcıların payının da olduğuna yer verilmiştir. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2016 verilerine bakıldığında; Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 

2015 yılında, 2014 yılına göre %8,6 artarak 2 bin 356 olmuştur. Bu sayı içinde sinema salonlarının 

büyük bir kısmını büyük şehirler ellerinde tutmaktadır. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk 

sayısı %7,7 artarak seyirci kapasitesi 297 bin 610’a ulaşmıştır. Buna paralel olarak sinema seyirci sayısı 

2015 yılında, 2014 yılına göre %3,2 artarak 57 milyon 148 bin 11 kişi olmuştur. Yerli film seyirci sayısı 

%2,2 artarak 31 milyon 661 bin 600 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı %4,5 artarak 25 milyon 486 

bin 411 kişiye ulaşmıştır. 

Grafik 1. Sinema seyirci sayısı, 2011 – 2015 

 

Kaynak TÜİK 2016 

Türkiye’de sinema sektörünün son on yılı incelendiğinde, yerli filmlerin yabancı filmlerden düzenli 

olarak daha fazla seyirci çektiği görülmektedir. Türkiye, yerli sinema filmlerinin toplam seyirci 
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37439 39002

45078

55379
57148

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2011 2012 2013 2014 2015

Seyirci Sayısı



10 

 

bulmaktadır. Türkiye’yi takip eden Fransa’da yerli sinema filmlerinin payı yaklaşık %44 olurken, 

Finlandiya ve İtalya’da ise bu oran yaklaşık %28 olarak gerçekleşmiştir.  

Türkiye’de sinema sektörünün son on yılda gösterdiği büyüme performansı Türkiye’yi Avrupa’nın 

önemli pazarlarından biri haline getirmiştir. 2014 yılı verilerine göre Türkiye Avrupa ülkeleri arasında 

yerli film seyirci sayısı bakımından 7. sırada, elde edilen hasılat bakımından ise 8. sırada yer 

bulmuştur(Tomur ve Ark., 2016). TÜİK verilerine göre; gösterilen film sayısı 2015 yılında, 2014 yılına 

göre %18,4  artarak 49 bin 151 olmuştur. Aynı dönemde gösterilen yerli film sayısı %26,4 artarak 21 

bin 494 olurken, gösterilen yabancı film sayısı %12,8 artarak 27 bin 657 olmuştur (Grafik 2).  

Grafik 2. 2011-2015 yılları arasında gösterime giren film sayıları 

 

Kaynak TÜİK 2016 

Sinema salonu bulunan il sayısı 2015 yılında 74 olmuştur. Sinema salonu bulunmayan iller Ardahan, 

Bayburt, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Sinop ve Şırnak'tır. 
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4. YÖNTEM 

Araştırma kapsamında, çok aşamalı tabakalı rastgele örnekleme yöntemi kullanılmış olup, İBBS-2 

bölgelerinden rastgele yöntemle birer ile seçilmiştir. Ardından seçilen illerde, belirlenen sinema 

salonları önünde rastgele seçim yöntemi ile seçilen kişiler ile yüz yüze anket uygulaması yapılmıştır. 

Araştırma kapsamında, 6013 kişi ile yüz yüze görüşülmüştür. 

Araştırmanın soru formu tasarımında literatür incelemesi yapılmış olup, sorular oluşturulmuştur. Soru 

formu kapalı uçlu ve açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. 

Saha çalışması öncesinde, saha personeline anketin tanıtımı yapılmış olup yarım günlük saha uygulama 

eğitimi verilmiştir. 

Alan çalışması 2016 Haziran ayı içerisinde bitirilmiş olup, veri girişi ve temizliğinin ardından ileri 

istatistiki yöntemler de kullanılarak analizler yapılmıştır. 
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5. BULGULAR 

A. DEMOGRAFİK BİLGİLER 

Tablo 1. Görüşülen kişilerin yaş, cinsiyet, doğum yeri, en son mezun olunan okul dağılımı 

Yaş Grubu  

 Sıklık Yüzde (%) 

15-19 1512 25.1 

20-24 2743 45.6 

25-29 786 13.1 

30-34 357 5.9 

35-39 211 3.5 

40-44 155 2.6 

45-49 122 2.0 

50-54 76 1.3 

55-59 39 0.6 

60-64 11 0.2 

65+ 1 0.0 

Toplam 6013 100.0 

Cinsiyet 

 Sıklık Yüzde (%) 

Kadın 2880 47.9 

Erkek 3133 52.1 

Toplam 6013 100.0 

Doğum Yeri 

 Sıklık Yüzde (%) 

Metropol 1784 29.7 

İl merkezi 1970 32.8 

İlçe merkezi 1721 28.6 

Bucak ve Köy 538 8.9 

Toplam 6013 100.0 

En son mezun olunan okul 

 Sıklık Yüzde (%) 

Okur/yazar değil 68 1.1 

İlkokul Mezunu 116 1.9 

Ortaokul Mezunu 638 10.6 

Lise Mezunu 3525 58.6 

Ön Lisans Mezunu 392 6.5 

Lisans Mezunu 1110 18.5 

Lisansüstü 164 2.7 

Toplam 6013 100.0 

Tablo 1’de görüşülen 6013 kişinin yaş, cinsiyet, doğum yeri, en son mezun oldukları okul gibi 

demografik bilgilerine yer verilmiştir. Bu kişiler arasında, araştırmaya katılan en kalabalık grubun % 

45.6’lık oranla 20-24 yaş aralığındaki kişiler olduğu görülmektedir. Görüşmecilerin yaklaşık dörtte birini 

(%25.1) oluşturan 15-19 yaş aralığındaki kişiler de ikinci en kalabalık görüşmeci grubunu 



13 

 

oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra,  yaşı 50 ya da daha fazla olan kişiler tüm görüşmecilerin yalnızca  % 

2.1’ini oluşturmaktadır. 

Kadın ve erkeklerin oranına bakıldığında, kadınlar tüm görüşmecilerin % 47.9’unu oluştururken, erkek 

görüşmecilerin oranının % 52.1 olduğu görülebilmektedir. Bu şekilde, % 4.2 daha fazla erkek görüşmeci 

olduğu anlaşılmaktadır.  

Görüşmecilerin % 32.8’inin il merkezinde, % 29.7’sinin metropolde, % 28.6’sının ilçe merkezinde ve 

%8.9’unun bucak merkezinde doğduğu bildirilmiştir. Buradan anlaşılacağı üzere, il merkezinde doğan 

görüşmeciler en kalabalık grubu, bucak merkezinde doğanlar ise en küçük grubu oluşturmaktadır. 

Görüşmecilerin en son mezun olduğu okullar karşılaştırıldığında, yarıdan fazlasının (%58.6) lise mezunu 

olduğu görülmektedir.  Lisans mezunu kişiler tüm görüşmecilerin % 18.5’ini, ortaokul mezunları ise % 

10.6’sını oluşturmaktadır. % 1.1 okur/yazar olmadığını ve % 1.9 ilkokul mezunu olduğunu bildirirken, 

görüşmecilerin % 6.5’i ön lisans mezunu ve % 2.7’si lisansüstü eğitim almış kişilerden oluşmaktadır.  

Tablo 2. Görüşülen kişinin medeni durumu, mesleği, aylık ortalama gelir miktarı ve refah düzeyi 

Medeni Durum 

 Sıklık Yüzde (%) 

Hiç evlenmedi 4388 73.0 

Evli 1062 17.7 

Nişanlı 235 3.9 

Dul/Boşanmış 246 4.1 

Diğer 82 1.4 

Toplam 6013 100.0 

Meslek 

Ücretli/Maaşlı çalışanlar (Kamu) 686 11.4 

Ücretli/ Maaşlı çalışanlar (Özel) 1533 25.5 

Kendi hesabına/işveren 278 4.6 

Ev işleri ile meşgul 205 3.4 

Öğrenci 2576 42.8 

İş arıyor (işbaşı yapmaya hazır) 379 6.3 

İş arıyor (işbaşı yapmaya hazır değil) 215 3.6 

Emekli 95 1.6 

Diğer 46 0.8 

Toplam 6013 100.0 

Aylık ortalama gelir miktarı 

Cevap yok 396 6.6 

1299 TL'nin altında 772 12.8 

1300-2600 TL 2417 40.2 

2601-3900 TL 1486 24.7 

3901 TL'den fazla 942 15.7 

Toplam 6013 100.0 

Diğer ailelere kıyasla refah düzeyi 

Cevap yok 41 0.7 
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Çok kötü 228 3.8 

Kötü 595 9.9 

Orta 3304 54.9 

İyi 1565 26.0 

Çok iyi 280 4.7 

Toplam 6013 100.0 

Tablo 2‘de kişilerin medeni durumu, mesleği, aylık ortalama gelir miktarı ve refah düzeyi ile ilgili bilgi 

vermektedir. Bu bilgilere bakarak, görüşülen kişilerin % 73.0’ ünün hiç evlenmemiş, % 17.7’ sinin evli, 

% 4.1’inin dul/boşanmış ve % 3.9’unun ise nişanlı olduğu anlaşılmaktadır.  

Katılımcıların mesleki dağılımlarına bakıldığında, % 42.8’sinin öğrenci, % 25.5’inin özel sektörde 

ücretli/maaşlı çalışan ve % 11.4’ünün kamu sektöründe ücretli/maaşlı çalışan kişilerden oluştuğunu 

görmek mümkündür. Emekli olduğunu bildirenler tüm görüşmecilerin % 1.6’sını oluşturmaktadır. Öte 

yandan, görüşmecilerin % 6.3’ü iş aradığını ve işbaşı yapmaya hazır olduğunu söylerken, % 3.6’sı iş 

aradığını fakat işbaşı yapmaya hazır olmadığını bildirmiştir. 

Bu kişilerin aylık ortalama gelir miktarlarına bakarak en fazla kişinin % 40.2 ile 1300-2600 TL 

kategorisinde bulunduğunu ve bunu % 24.7 ile 2601-3900 TL kategorisinin takip ettiğini söylemek 

mümkündür. Görüşmecilerin % 15.7’sini en fazla gelire sahip kişiler (3901 TL’den fazla) ve % 12.8’sini 

en az gelire sahip kişiler (1299 TL’nin altında) oluşturmaktadır. Görüşmecilerin % 6.6’sı ise gelir 

miktarıyla ilgili bilgiyi paylaşmamıştır. 

Görüşmecilerin diğer ailelere kıyasa refah düzeyini yorumlaması istendiğinde, yarısından çoğu (% 54.9) 

orta düzeyde olduklarını bildirmiştir. % 26.0’sı iyi düzeyde ve % 4.7si çok iyi düzeyde olduklarını 

düşünürken, % 9.9’u kötü düzeyde ve  % 3.8’i ise çok kötü düzeyde olduklarını bildirmişlerdir. 

Görüşmecilerin % 0.7’si bu kıyaslamaya cevap vermemiştir. 

B. İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Tablo 3. Görüşülen kişide akıllı telefon, kültür/sanat etkinlik uygulamaları ve sosyal medya aracı kullanımı 

Akıllı telefon kullanımı 

 Sıklık Yüzde (%) 

Evet 5609 93.3 

Hayır 404 6.7 

Toplam 6013 100.0 

Kültür sanat etkinliklerini IOS/Android uygulamaları üzerinden takip etme 

Evet 1932 32.1 

Hayır 4081 67.9 

Toplam 6013 100.0 

Sosyal Medya aracı kullanımı 
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Evet 5735 95.4 

Hayır 278 4.6 

Toplam 6013 100.0 

Kullanılan Sosyal Medya araçları 

Facebook 4978 82.8 

Twitter 3215 53.5 

Instagram 4154 69.1 

Foursquare/Swarm 1620 26.9 

Youtube 3425 57.0 

Linkedin 238 4.0 

Diğer 122 2.0 

Tablo 3’te görüşülen kişilerin akıllı telefon, kültür/sanat etkinlik uygulamaları ve sosyal medya aracı 

kullanımına dair oranları göstermektedir.  Bu kişilerden % 93.3’ü akıllı telefon kullandığını bildirirken,  

kullanmadığını söyleyen kişiler sadece % 6.7’sini oluşturmaktadırlar. 

6013 görüşülenden % 32.1’inin kültür sanat etkinliklerini IOS/Android uygulamaları üzerinden takip 

ettiği, % 67.9’unun ise bu soruya hayır cevabı verdiği görülmektedir.  

Ayrıca tüm görüşülenlerin % 95.4’ü sosyal medya aracı kullanıyor olduğunu bildirmiş, % 4.6’sı ise 

kullanmadığı bilgisini vermiştir. 

Kullanılan sosyal medya araçları arasında en çok tercih edilenin Facebook olduğu anlaşılmaktadır. 

Görüşülenlerin  %82.8’i Facebook kullandığını söylemiştir. Görüşülenlerin % 69.1’inin verdiği cevaba 

göre bir diğer çok kullanılan sosyal medya aracının Instagram olduğunu söylemek mümkündür. 

Bunların yanı sıra, görüşülenlerin % 57.0’si Youtube, % 53.5’i Twitter, % 26.9’u Foursquare/Swarm ve 

% 4.0’ı Linkedin’i kullandıklarını bildirmişlerdir. 122 kişi ise diğer sosyal medya araçlarını kullandıkları 

bilgisini paylaşmıştır. 
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Tablo 4. Görüşülen kişilerin etkinliklere gün içinde ayırdığı ortalama zaman  

Gün içinde ortalama ayrılan zaman Hiç Nadiren 
Yarım saatten 

az 
1 saat 2-3 saat 4-5 saat 5 saatten fazla Toplam 

İnternet 
318 183 288 850 1711 1237 1426 6013 

%5.3 %3.0 %4.8 %14.1 %28.5 %20.6 %23.7 %100.0 

Tv izleme 
1141 1182 795 1315 1084 321 175 6013 

%19.0 %19.7 %13.2 %21.9 %18.0 %5.3 %2.9 %100.0 

Kitap okuma 
1124 1568 1090 1318 640 164 109 6013 

%18.7 %26.1 %18.1 %21.9 %10.6 %2.7 %1.8 %100.0 

Gazete okuma 
1611 2225 1164 685 236 56 36 6013 

%26.8 %37.0 %19.4 %11.4 %3.9 %0.9 %0.6 %100.0 

Dergi okuma 
2168 2254 863 423 180 68 57 6013 

%36.1 %37.5 %14.4 %7.0 %3.0 %1.1 %0.9 %100.0 

Bilgisayar/konsol oyun oynama 
2825 1219 499 567 476 221 206 6013 

%47.0 %20.3 %8.3 %9.4 %7.9 %3.7 %3.4 %100.0 

Kağıt/tavla/okey vs. oyun oynama 
2541 1638 488 660 406 149 131 6013 

%42.3 %27.2 %8.1 %11.0 %6.8 %2.5 %2.2 %100.0 
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Tablo 4’te katılımcıların TV izleme, kitap okuma, internet kullanma veya bilgisayar ya da kâğıt oyunları 

oynama gibi etkinliklere gün içinde ayırdıkları ortalama zaman miktarı gösterilmektedir. 6013 

görüşülenlerin % 28.5’i internete günde 2-3 saat ayırdığını, % 23.7’si ise 5 saatten fazla zaman ayırdığını 

söylemiştir. Nadiren internete zaman ayıran kişiler tüm görüşülenlerin % 3.0’ünü oluştururken, % 5.8’i 

hiç zaman ayırmadıklarını bildirmişlerdir. 

Kişilerin gün içinde TV izlemeye ayırdıkları zamana bakıldığında, en sık verdiği cevabın (% 21.9) 1 saat 

olduğu görülmektedir. Görüşülenlerin % 19.7’si nadiren izlediğini, % 19.0’u hiç zaman ayırmadığını, % 

18.0’ ise 2-3 saat izlediğini bildirmişlerdir. % 2.9 oranıyla en küçük grubu 5 saatten fazla zaman ayıran 

kişiler oluşturmaktadır.  

6013 kişinin % 26.1’i nadiren, % 18.7’si hiç, % 18.1’i ise yarım saatten az kitap okuduklarını bildirmiştir.  

% 21.9 oranıyla günde 1 saat kitap okuduğunu söyleyen katılımcılar en kalabalık grup olarak 

görülmektedir. Günde 5 saatten fazla kitap okuduğunu söyleyen kişiler ise tüm görüşülenlerin % 1.8’ini 

oluşturmaktadır. 

Görüşülenlerin % 37.0’si nadiren gazete okumaya zaman ayıran en kalabalık grubu, % 0.6’sı ise 5 

saatten fazla okuduklarını bildiren en küçük grubu oluşturmaktadır. % 26.8’i hiç zaman ayırmadığını, % 

19.4’ü yarım saatten az zaman ayırdığını ve % 11.4’ü 1 saat ayırdığını bildirmiştir. 

Gün içinde dergi okumaya ayrılan zaman ile ilgili bilgilere bakarak, en büyük görüşmeci grubunun hiç 

zaman ayırmayan (% 36.1) ve nadiren zaman ayıranlardan (% 37.5) oluştuğunu görmek mümkündür. 

6013 kişinin % 1.1’i günde 4-5 saatini, % 0.9’u da 5 saatten fazla zamanını dergi okumaya ayırdığını 

söylemişlerdir. 

Tüm görüşülen kişilerin yarısına yakını ( % 47.0) bilgisayar/konsol oyunu oynamaya hiç zaman 

ayırmadıkları bilgisini vermişlerdir. 4-5 saat ayıran % 3.7 ve 5 saatten fazla ayıran % 3.4 en küçük 

görüşülen grubunu oluşturmaktadır. 

Benzer şekilde,  kağıt/tavla/okey vs. oyun oynamaya ayrılan zaman için en sık verilen cevap hiç zaman 

ayrılmadığı (% 42.3) olmuştur. 4-5 saat ayıran kişiler (% 2.5) ve 5 saatten fazla ayıran kişiler (% 2.2) , 

tüm kişilerin sadece % 4.7’sidir. 
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 Tablo 5. Görüşülen kişilerin etkinliklere gitme/katılma durumu  

Gitme/katılma durumu 
Haftada 

birden fazla 
Haftada bir 2 haftada bir Ayda bir 3 ayda bir 6 ayda bir Yılda bir Hiç gitmem Toplam 

Bale 
15 20 20 36 18 48 167 5689 6013 

%0.2 %0.3 %0.3 %0.6 %0.3 %0.8 %2.8 %94.6 %100 

Doğa Gezileri 
62 147 161 366 525 984 2032 1736 6013 

%1.0 %2.4 %2.7 %6.1 %8.7 %16.4 %33.8 %28.9 %100 

Festival 
35 41 66 175 362 940 2328 2066 6013 

%0.6 %0.7 %1.1 %2.9 %6.0 %15.6 %38.7 %34.4 %100 

Fuar 
37 49 69 231 387 957 2297 1986 6013 

%0.6 %0.8 %1.1 %3.8 %6.4 %15.9 %38.2 %33.0 %100 

Konser 
41 51 77 303 706 1284 2080 1471 6013 

%0.7 %0.8 %1.3 %5.0 %11.7 %21.4 %34.6 %24.5 %100 

Kültürel Geziler 
49 52 82 286 474 880 1863 2326 6013 

%0.8 %0.9 %1.4 %4.8 %7.9 %14.6 %31.0 %38.7 %100 

Opera 
26 24 40 80 113 195 422 5113 6013 

%0.4 %0.4 %0.7 %1.3 %1.9 %3.2 %7.0 %85.0 %100 

Seminer/Söyleşi 
35 96 148 418 536 732 1596 2452 6013 

%0.6 %1.6 %2.5 %7.0 %8.9 %12.2 %26.5 %40.8 %100 

Sergi 
39 69 119 367 433 698 1614 2673 6013 

%0.6 %1.1 %2.0 %6.1 %7.2 %11.6 %26.8 %44.5 %100 

Sinema 
172 511 688 2123 1079 541 620 279 6013 

%2.9 %8.5 %11.4 %35.3 %17.9 %9.0 %10.3 %4.6 %100 

Sportif Faaliyet 
719 644 618 822 626 631 676 1277 6013 

%12.0 %10.7 %10.3 %13.7 %10.4 %10.5 %11.2 %21.2 %100 

Şenlik 
131 117 142 331 435 775 2010 2072 6013 

%2.2 %1.9 %2.4 %5.5 %7.2 %12.9 %33.4 %34.5 %100 

Tiyatro 
128 97 163 397 495 616 1505 2612 6013 

%2.1 %1.6 %2.7 %6.6 %8.2 %10.2 %25.0 %43.4 %100 
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Tablo 5 görüşülen kişilerin etkinliklere gitme/katılma durumunu göstermektedir.  6013 kişinin 5689’u 

baleye hiç gitmediğini söylemiş ve %  94.6’lık oranla en kalabalık grubu oluşturmuşlardır.  Geriye kalan 

% 5.4’lük kesimin yarısından çoğu ( % 2.8) ise yılda 1 kez bale izlemeye gittiğini bildirmiştir. 

Görüşülenlerin doğa gezisine katılımlarına bakıldığında, en sık verilen cevabın yılda 1 kez (% 33.8) 

olduğunu görmek mümkündür. % 28.9’u hiç gitmedikleri bilgisini paylaşmışlardır. Haftada birden fazla 

gittiğini bildiren % 1.0’lık kesim en küçük grubu oluşturmaktadır. 

Yılda 1 kez festivale gidenler tüm görüşülenlerin % 38.7’sini oluştururken, % 34.4 hiç gitmediği cevabını 

vermiştir. Cevap verenlerin % 2.9’u ayda bir kez, % 1.1’i iki haftada bir, % 0.7’si haftada 1 ve % 0.6si 

haftada birden fazla kez katıldığını bildirerek en sık festivale katılan kişileri oluşturmuşlardır. Görüşülen 

6013 kişinin fuara gitme/katılma sıklığıyla ilgili verdiği cevapların, festivale katılma oranlarına benzer 

şekilde olduğunu görmek mümkündür. 

Görüşülenlerin konsere gitme hakkında verdikleri cevaplara göre, en büyük grup yılda 1 kez 

gidenlerden (% 34.6) oluşmakta, bu grubu ise hiç gitmediğini söyleyen kişiler (% 24.5) takip etmektedir. 

Haftada 1 kez konsere gittiğini söyleyen kişiler, tüm görüşülenlerin sadece % 0.7’sini oluşturmaktadır. 

Kültürel gezilere katılma durumuna verilen en sık cevap % 38.7’lik oranla hiç gitmemek olmuştur. Yılda 

1 kez kültürel geziye katılanlar, tüm görüşülenlerin % 31.0’idir. Diğer aktivitelere benzer şekilde, 

haftada 1 kez kültürel gezilere katılan kişilerin yüzdesinin ( % 0.8) en düşük olduğu anlaşılmaktadır. 

Görüşülenlerin çoğunluğu (% 85.0) hiç operaya gitmediğini bildirmiştir. Operaya gittiğini söyleyen 

azınlığın içindeki en büyük grubu yılda bir ke gidenler oluşturmaktadır. Bu kişiler tüm görüşülenlerin % 

7.0’sidir. Haftada birden fazla operaya gittiği bilgisini paylaşan 24 kişi, tüm görüşülenlerin sadece % 

0.4’üdür. 

Görüşülen kişilerin % 40.8’i seminer veya söyleşiye hiç katılmadıklarını söylemişlerdir. % 26.5’i ise yılda 

1 kez katıldığını belirtmiştir. Haftada birden fazla katılanlar tüm görüşülenlerin % 0.6’sı, haftada 1 kez 

katılanlar % 1.6’sı ve iki haftada bir katılanlar % 2.5’iniı oluşturmaktadır. 

6013 kişinin 39’u (% 0.6) haftada birden fazla kez sergiye gittiğini, 69’u (% 1.1) haftada 1 kez gittiğini ve 

119’u (% 2.0) iki haftada bir gittiğini bildirmiştir. Buna karşılık, 2673 kişi (% 44.5) sergiye hiç gitmediği 

bilgisini vermiştir. 
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Görüşülen 6013 kişinin sinemaya gitmek üzerine verdiği en sık cevap ayda 1 kez cevabıdır. Tüm 

görüşülenlerin % 35.3’ünün ayda bir kez sinemaya gittiği görülmektedir. En sık verilen diğer bir cevap 

da % 17.9’luk oranla 3 ayda bir cevabı olmuştur. 2 haftada bir kez sinemaya gidenler, tüm 

görüşülenlerin % 11.4’ünü oluşturmaktadır. En az verilen cevap haftada birden fazla cevabı olmuş, 

görüşülenlerin % 2.9’u tarafından bildirilmiştir. 

6013 kişiden 1277’si (% 21.2) hiç sportif faaliyete katılmadığı bilgisini paylaşmıştır. Sportif faaliyete 

katılma konusunda verilen cevapların yüzdelerinin yakın miktarlarda olduğunu görmek mümkündür. 

Görüşülenlerin % 34.5’i hiç şenliğe gitmediğini bildirmiş, % 33.4’ü de yılda 1 kez katıldığı cevabını 

vermiştir. Haftada bir kez gittiğini bildiren 117 kişi % 1.9’luk dilimle en küçük grubu oluşturmaktadır. 

6013 kişi arasından 2612 (% 43.4) tanesi tiyatroya hiç gitmediği bilgisini paylaşmıştır. Tüm 

görüşülenlerin dörtte birinin yılda bir kez sinemaya gittiği görülmektedir. % 10.2’si ise altı ayda bir kez 

tiyatroya gittiklerini bildirmişlerdir. 
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C. DEĞERLER 

Tablo 6. Görüşülen kişilerin değerlere verdiği önem derecesi 

Önem Cevap Yok Hiç önemli değil Pek önemli degil Kararsızım Biraz önemli Çok Önemli Toplam 

Ailenizin manevi desteği 
113 141 157 317 1076 4209 6013 

%1.9 %2.3 %2.6 %5.3 %17.9 %70.0 %100 

Dost ve arkadaşlarınızın desteği 
116 130 141 395 1517 3714 6013 

%1.9 %2.2 %2.3 %6.6 %25.2 %61.8 %100 

Kendi duygu ve düşünceleriniz 
124 41 34 321 1060 4433 6013 

%2.1 %0.7 %0.6 %5.3 %17.6 %73.7 %100 

Başka insanlara karşı saygı ve hoşgörü 
136 65 71 397 1330 4014 6013 

%2.3 %1.1 %1.2 %6.6 %22.1 %66.8 %100 

Bağımsız hareket etmek ve düşünmek 
159 83 116 528 1508 3619 6013 

%2.6 %1.4 %1.9 %8.8 %25.1 %60.2 %100 

Geleneklere göre yaşamak 
146 453 542 861 1789 2222 6013 

%2.4 %7.5 %9.0 %14.3 %29.8 %37.0 %100 

Dini inanç 
146 468 375 695 1435 2894 6013 

%2.4 %7.8 %6.2 %11.6 %23.9 %48.1 %100 

Dini değerlere göre yaşamak 
167 509 437 829 1578 2493 6013 

%2.8 %8.5 %7.3 %13.8 %26.2 %41.5 %100 

Siyasi değerlere göre yaşamak 
145 1030 794 1077 1529 1438 6013 

%2.4 %17.1 %13.2 %17.9 %25.4 %23.9 %100 

Kadın-erkek eşitliği 
151 163 210 694 1509 3286 6013 

%2.5 %2.7 %3.5 %11.5 %25.1 %54.6 %100 

Çevreyi ve doğayı korumak 
146 72 114 521 1491 3669 6013 

%2.4 %1.2 %1.9 %8.7 %24.8 %61.0 %100 

Milli sembolleri korumak 
142 199 223 572 1436 3441 6013 

%2.4 %3.3 %3.7 %9.5 %23.9 %57.2 %100 

Toplumsal dayanışma ve sorumluluk 172 77 103 500 1364 3797 6013 
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%2.9 %1.3 %1.7 %8.3 %22.7 %63.1 %100 

Tablo 6 görüşülen kişilerin değerlere verdiği önem derecesini göstermektedir. Görüşülen kişilerden %70.0’i ailenin manevi desteğinin, %61.8’ i dost ve 

arkadaşların desteğinin, %73.7’i kendi duygu ve düşüncelerinin, %66.8’i başka insanlara karşı saygı ve hoşgörünün, %60.2’ si bağımsız hareket etmek ve 

düşünmek duygusunun, %37.0’ ı geleneklere göre yaşamanın, %48.1’i dini inancının, %41.5’ i dini değerlere göre yaşamanın, %23.9’ u siyasi değerlere göre 

yaşamanın, %54.6’sı kadın-erkek eşitliğinin, %61.0’ ı çevreyi ve doğayı korumanın, %57.2’si milli sembolleri korumanın ve %63.1’ i de toplumsal dayanışma ve 

sorumluluğun çok önemli olduğunu söylemiştir.  

Tablo 7. Görüşülen kişilerin kitle iletişim araçlarına duyduğu güven     

Güven Cevap Yok Hiç güvenmem Pek güvenmem Biraz güvenirim 
Tamamen 
güvenirim 

Toplam 

Televizyon kanalları 
79 2175 2053 1465 241 6013 

%1.3 %36.2 %34.1 %24.4 %4.0 %100 

Gazeteler 
69 1681 2007 1949 307 6013 

%1.1 %28.0 %33.4 %32.4 %5.1 %100 

Dergiler 
95 1808 2042 1849 219 6013 

%1.6 %30.1 %34.0 %30.8 %3.6 %100 

Sosyal medya 
98 2070 1762 1789 294 6013 

%1.6 %34.4 %29.3 %29.8 %4.9 %100 

Tablo 7 Kişilerin kitle iletişim araçlarına ne derece güvendiklerini göstermektedir. 6013 kişinin % 36.2’si televizyon kanallarına hiç güvenmediğini, % 34.1’i pek 

güvenmediğini, % 24.4’ü ise biraz güvendiğini bildirmiştir. Tamamen güvenen sadece 241kişi (% 4.0) bulunmaktadır. Gazetelere güven söz konusu olduğunda, 

görüşülenlerin % 33.4’ünün pek güvenmediğini, % 32.4’nün biraz güvendiğini, % 28.0’inin de hiç güvenmediğini görmek mümkündür. Görüşülenlerin % 34.0’ü 

dergilere pek güvenmediğini, % 34.4’ü ise sosyal medyaya hiç güvenmediğini bildirmiştir. Kitle iletişim araçlarına tamamen güvenen kişilerin yüzdesi % 6’dan 

azdır. 



23 

 

Tablo 8. Görüşülen kişilerin siyasi görüşleri     

Siyasi Görüş Sıklık Yüzde (%) 

Cevap yok 771 12.8 

Laik 1281 21.3 

Milliyetçi 1765 29.4 

Sosyal Demokrat 812 13.5 

Muhafazakâr 838 13.9 

Sosyalist 556 9.2 

Ulusalcı 223 3.7 

Liberal 187 3.1 

İslamcı 319 5.3 

Diğer 276 4.6 

Tablo 8 görüşülen kişilerin siyasi görüşlerinin dağılım tablosudur. Siyasi görüşü Milliyetçi olanların oranı 

% 29.4, Laik olanların oranı % 21.3, Muhafazakâr olanların oranı % 13.9 ve Sosyal Demokrat olanların 

oranı ise % 13.5’tir. Liberal olduğunu bildiren kişiler % 3.1’lik oranla en küçük grubu oluşturmaktadır. 

D.  SİNEMA İZLEME ALIŞKANLIKLARI 

Tablo 9. Görüşülen kişilerin kültür/sanat faaliyetlerini takip ettikleri kanallar  

Tablo 9’da görüşülen kişilerin kültür/sanat faaliyetlerini takip ettikleri kanallara yer verilmiştir. Burada 

en çok oran % 67.5 ile internet/sosyal medya kanalları olarak görülmektedir. Bu cevabı sırasıyla % 39.2 

ile televizyon, % 34.2 ile yakın çevre (arkadaş vs.) takip etmektedir. Radyonun (%8.9) kültür/sanat 

faaliyetlerini takip etmede en az kullanılan kanal olduğunu söylemek mümkündür. 

   

Kültür/sanat faaliyetlerini takip etme kanalı Sıklık Yüzde (%) 

İnternet/Sosyal medya 4064 67.5 

Televizyon 2359 39.2 

Yakın çevre (Arkadaş vs.) 2061 34.2 

Billboard/Afişler 1505 25.0 

Gazete 1392 23.1 

İlgili kurumların web sitesinden 1244 20.6 

Dergi 624 10.3 

Radyo 536 8.9 

Takip etmiyorum 367 6.1 
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Tablo 10. Görüşülen kişilerin tercih ettiği film türü  

  

Tercih edilen film türü Sıklık Yüzde (%) 

Aksiyon 3607 60.0 

Komedi 3006 50.0 

Bilim kurgu 2852 47.4 

Gerilim 1994 33.2 

Drama/duygusal 1551 25.8 

Fantastik 1487 24.7 

Animasyon 1442 24.0 

Macera 1429 23.8 

Belgesel 1412 23.5 

Korku 1275 21.2 

Romantik 1031 17.1 

Biyografik 768 12.8 

Savaş 746 12.4 

Erotik/Cinsel 577 9.6 

Dini 464 7.7 

Tarihi 423 7.0 

Siyasi 328 5.4 

Müzikal 234 3.9 

Diğer 62 1.0 
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Tablo 10‘da görüşülen kişilerin tercih ettiği film türleri gösterilmiştir. Tercih edilen film türleri 

dağılımında en sık verilen cevaplar aksiyon(% 60), bilim kurgu (% 47.4) ve gerilim (% 33.2) türü filmlerde 

görülürken en az verilen cevaplar diğer (% 1) , müzikal (% 3.9)  ve siyasi (% 5.4) filmler olmuştur
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Tablo 11. Görüşülen kişilerin film tercih kriterleri  

Film tercihi kriterleri Cevap Yok Hiç önemli değil Önemli değil Kararsızım Önemli Çok Önemli Toplam 

Konu 
50 187 148 310 2322 2996 6013 

%.8.0 %3.1 %2.5 %5.2 %38.6 %49.8 %100.0 

Yönetmen 
67 847 964 1024 1897 1214 6013 

%1.1 %14.1 %16.0 %17.0 %31.5 %20.2 %100.0 

Yapımcı/Prodüksiyon 
78 1027 1194 1244 1612 858 6013 

%1.3 %17.1 %19.9 %20.7 %26.8 %14.3 %100.0 

Aldığı ödüller 
65 869 947 957 2036 1139 6013 

%1.1 %14.5 %15.7 %15.9 %33.9 %18.9 %100.0 

Uzman görüşü 
88 911 923 1062 1930 1099 6013 

%1.5 %15.2 %15.4 %17.7 %32.1 %18.3 %100.0 

Forumlar / Yorumlar 
89 685 725 1033 2257 1224 6013 

%1.5 %11.4 %12.1 %17.2 %37.5 %20.4 %100.0 

Oyuncu kadrosu 
79 343 410 719 2324 2138 6013 

%1.3 %5.7 %6.8 %12.0 %38.6 %35.6 %100.0 

İzleyici sayısı 
90 877 974 1053 1763 1256 6013 

%1.5 %14.6 %16.2 %17.5 %29.3 %20.9 %100.0 

Türü 
92 293 382 677 2282 2287 6013 

%1.5 %4.9 %6.4 %11.3 %38.0 %38.0 %100.0 

Ülkesi 
98 1113 1154 1056 1519 1073 6013 

%1.6 %18.5 %19.2 %17.6 %25.3 %17.8 %100.0 

Filmin dili 
93 976 1031 899 1707 1307 6013 

%1.5 %16.2 %17.1 %15.0 %28.4 %21.7 %100.0 

Filmin süresi 
84 1114 1209 1003 1630 973 6013 

%1.4 %18.5 %20.1 %16.7 %27.1 %16.2 %100.0 

Promosyonlu bilet imkanı 
122 1135 952 930 1535 1339 6013 

%2.0 %18.9 %15.8 %15.5 %25.5 %22.3 %100.0 



27 

 

Diğer 
5509 80 59 131 112 122 6013 

%91.6 %1.3 %1.0 %2.2 %1.9 %2.0 %100.0 
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Tablo 11’de görüşülen kişilerin film tercih kriterlerine yer verilmiştir. Görüşülen kişilerin %49.8’ i için 

konu, %38.0’ i için türü çok önemlidir. %31.5 ‘i için yönetmen, %26.8’ i için yapımcı/prodüksiyon, %33.9’ 

u için aldığı ödüller,  %32.1’i için uzman görüşü, %37.5’i için forumlar/yorumlar, %38.6’sı için oyuncu 

kadrosu, %29.3’ü için izleyici sayısı, %25.3’ü için ülkesi, %28.4’ü için filmin dili, %27.1’i için filmin süresi 

ve %25.5’ i için promosyonlu bilet imkanı önemlidir. 

Grafik 3. Görüşülen kişilerin tercih ettiği filmlerin ait olduğu ülke 

  

Grafik 3'te görüşülen kişilerin tercih ettiği filmlerin ait olduğu ülke dağılımına bakıldığında, kişilerin % 

77.3’ü yerli filmleri, % 68.3’ü Hollywood filmlerini ve % 38.1’ de Avrupa filmlerini tercih etmektedir. En 

az tercih edilen filmlerin ait olduğu ülke ise % 6.1 ile Orta Doğu filmleri kategorisinde yer almaktadır. 

Grafik 4. Görüşülen kişilerin sinemaya gittikleri mekân 
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Grafik 4'te görüşülen kişilerin sinemayı izledikleri mekânlar gösterilmiştir. Kişilerin büyük çoğunluğu 

sinema izlemek için AVM’leri tercih etmektedir ve bu oran % 75.9’ dur. İkinci olarak  % 11.6 ile sinema 

izlenecek yerin fark etmeyeceği cevabı verilmiştir. Ayrıca, görüşülenlerin %7.3’ünün şehir merkezlerinin 

tercih ettiği görülmüştür. 

Grafik 5.Görüşülen kişilerin sinemaya birlikte gittiği kişiler 

 

Grafik 5’te kişilerin sinemaya daha çok kimlerle birlikte gitmeyi tercih ettiklerine yer verilmiştir. 

Katılımcıların % 83.1’i arkadaşlarıyla, % 43.2’si eşi/sevgilisiyle ve % 24.0’ü de yalnız gitmeyi tercih 
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ettiklerini belirtmiştir. Bunların yanı sıra en az oranlar, diğer (% 0.6) ve baba ile (% 3.7) kategorilerinde 

görülmektedir. 

Grafik 6. Görüşülen kişilerin sinemaya giderken tercih ettikleri ulaşım türü 

 

Grafik 6’da görüşülen kişilerin sinemaya giderken tercih ettikleri ulaşım türü incelenmiştir. Tabloya 

bakıldığında, %38.3’lük bir kısmın toplu taşıma ile %36.2’lik bir kısmı yürüyerek ve %25’lik kısmı da araç 

ile sinema gitmeyi tercih ettikleri görülmektedir. 

Grafik 7. Görüşülen kişilerin sinemaya gitme sıklığı 

 

38,3

36,2

25,5

Sinemaya giderken tercih ettikleri ulaşım türü

Toplu taşıma ile

Yürüyerek

Araç ile

45,4

22,2

17,7

11,5

3,3

Sinemaya gidilme sıklığı

Ayda bir

3 ayda bir

Haftada bir

Yılda bir

Haftada birden fazla



31 

 

Grafik 7’de araştırmaya katılan kişilerin sinemaya gitme sıklığı incelenmiştir. Tabloya göre %45.4’lük 

kısmın ayda bir, %22.2’lik kısmın 3 ayda bir, % 17.7’sinin haftada bir, %11.5’lik kısmın yılda bir ve 

%3.3’lük kısmın haftadan birden fazla sinemaya gittiği görülmektedir. 

Grafik 8. Görüşülen kişilerin sinemaya gitmek için tercih ettikleri gün 

 

Grafik 8’de görüşülen kişilerin sinemaya gitmek için tercih ettikleri gün gösterilmiştir. Görüşülen 

kişilerin çoğunluğu sinemaya gitmek için tercih edilen günün fark etmeyeceğini (%54.2) belirtmiştir. 

Bunun yanı sıra, cumartesi gününü tercih edenler % 26.6 ve pazar gününü tercih edenler ise % 24.3’tür.  

Tablo 12. Görüşülen kişilerin sinemaya gitmek için tercih ettikleri saat aralığı  

 Tablo 12‘de görüşülen kişilerin sinemaya gitmek için tercih ettikleri saat aralığı gösterilmektedir. Daha 

çok öğleden sonra ve akşamüzeri tercih edilmekte olup 17-19 saatleri arası % 29.3 lük oranla en çok 

verilen cevaptır. Bunu, 19-21 saatleri arası (%24.0) ve 15-17 saatleri arası (%19.8) takip etmektedir.   
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Grafik 9. Görüşülen kişilerin sinema biletini aldıkları yer 

 

Grafik 9‘da görüşülen kişilerin sinema biletini daha çok sinema salonu gişesinden aldıkları gözlenmiştir 

ve bu oran % 88.0’dir. Görüşülenlerin % 10’u ise internetten bilet almayı tercih etmektedir. 

Grafik 10. Görüşülen kişilerin izleyecekleri filmi belirleme zamanı 

 

Grafik 10’da görüşülen kişilerin izleyecekleri filmi belirleme zamanı konusunda % 57.8’ inin önceden 

belirlediği ve % 39.2’ sinin ise sinema salonu gişesinde belirlediği gözlenmiştir. 
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Grafik 11. Görüşülen kişilerin izleyecekleri film için bilet alma zamanı 

 

Grafik 11’de görüşülen kişilerin izleyecekleri film için bilet alma zamanına bakıldığında, % 54.8’inin 

seans öncesi, % 38.3’ ünün birkaç saat önce ve % 7.0’sinin birkaç gün önce almayı tercih ettiği 

söylenebilmektedir. 

Grafik 12. Görüşülen kişilerin sinema salonunda tercih ettiği yer 

 

Grafik 12’de görüşülen kişilerin sinema salonunda tercih ettiği yerler konusunda en çok oran % 55.5 ile 

orta sıralar için, en az oran da % 8.9 ile ön sıralar için belirlenmiştir. 
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Grafik 13. Görüşülen kişilerin sinema öncesi/sonrası başka aktivite yapma durumu 

 

Grafik 13’te görüşülen kişilerin sinema öncesi/sonrası başka aktivite yapma durumuna bakılırsa, 

%73.8’inin sinema öncesinde/sonrasında başka bir aktivite yaptığını, %26.2’sinin ise yapmadığını 

söylemek mümkündür. 

Grafik 14. Görüşülen kişilerin sinema öncesi/sonrası yaptığı diğer aktivitenin türü 

 

Grafik 14’te görüşülen kişilerin sinema öncesi/sonrası yaptığı diğer aktivitenin türüne bakıldığında % 

57.1’ inin yemek yediğini, % 33.5’ inin alışveriş yaptığını ve % 6.4’ ünün bowling, bilardo gibi oyunlar 

oynadığını söylemek mümkündür.  
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Grafik 15. Görüşülen kişilerin izlediği bir film hakkında birisi ile konuşma durumu 

 

Grafik 15 görüşülen kişilerin izlediği bir film hakkında birisi ile konuşma durumunu göstermektedir. 

İzledikleri film hakkında konuşup konuşmadıkları sorulduğunda, görüşülen kişilerin % 92.5’i evet, % 

7.5’i ise hayır cevabını vermiştir.  
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Grafik 16. Görüşülen kişilerin izlediği bir filmi tavsiye etme durumu 

 

Grafik 16 görüşülen kişilerin izlediği bir filmi tavsiye etme durumunun tablosudur. 93.2’i izlediği bir filmi 

tavsiye ederken % 6.8’i ise tavsiye etmediğini belirmiştir. 

Grafik 17. Görüşülen kişilerin bir filmi sinemada izlemeyi tercih etme sebebi 

 

Grafik 17’de görüşülen kişilerin bir filmi sinemada izlemeyi tercih etme sebebi görülmektedir.  

Görüşülen kişilerden % 35.1’i kalite, % 32.0’si keyif, % 16.9’u emeğe saygı ve % 13.9’u merak cevabını 

vermiştir. 
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Grafik 18. Görüşülen kişilerin kültür/sanat faaliyetlerine aylık ortalama ayırdığı bütçe 

 

Grafik 18’de görüşülen kişilerin kültür/sanat faaliyetlerine aylık ortalama ayırdığı bütçe görülmektedir. 

Kişilerin % 56.6’sı 50 TL'nin altında, % 33.6’sı 51-100 TL arasında, % 7.6’sı 101-250 TL arasında, % 1.7’ si 

251-500 TL arasında ve % 0.5’ i 501 TL'den fazla bütçe ayırdığını bildirmiştir. 

Grafik 19. Görüşülen kişilerin sinema yerine evde DVD, VCD ya da internetten film izleme durumu 
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Grafik 19 görüşülen kişilerin sinema yerine evde DVD, VCD ya da internetten film izleme durumunu 

göstermektedir. Ankete katılanların % 88.7’si sinema yerine evde DVD, VCD ya da internetten film 

izlerken % 11.3’ü izlememektedir. 

Grafik 20. Görüşülen kişilerin sinema yerine evde DVD, VCD ya da internetten film izlemeyi tercih etme 
sebebi 

 

Grafik 20’da araştırmaya katılan kişilerin sinema yerine evde DVD, VCD ya da internetten film izleyen 

kişilerin bunu tercih etme sebepleri incelenmiştir. Grafiğe göre en çok tercih edilen seçenek %45.7 ile 

ev/ortam rahatlığı seçeneğini seçtiği görülmektedir. İkinci tercih sebebi % 17.2 ile bilet fiyatlarının 

yüksek olmasıdır. Üçüncü tercih sebebi ise % 16.4 ile zaman kontrolüdür. Dördüncü tercih sebebi kolay 

erişimdir ve araştırmaya katılanların %14.6’sının bu seçeneği tercih ettiği görülmektedir. Son olarak 

diğer seçeneğini tercih edenlerin oranı %1.9’dur. 

19,3

45,7

18,5

14,6

1,9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Bilet fiyatlarının
yüksek olması

Ev/ortam rahatlığı Zaman kontrolü Kolay erişim Diğer

Sinema yerine evde DVD, VCD ya da internetten film izleme 
nedeni



39 

 

Grafik 20. Görüşülen kişilerin sinema yerine evde DVD, VCD ya da internetten film izlemeyi tercih etme 
sebebi 

 

Grafik 20’da araştırmaya katılan kişilerin sinema yerine evde DVD, VCD ya da internetten film izleyen 

kişilerin bunu tercih etme sebepleri incelenmiştir. Grafiğe göre en çok tercih edilen seçenek %45.7 ile 

ev/ortam rahatlığı seçeneğini seçtiği görülmektedir. İkinci tercih sebebi % 17.2 ile bilet fiyatlarının 

yüksek olmasıdır. Üçüncü tercih sebebi ise % 16.4 ile zaman kontrolüdür. Dördüncü tercih sebebi kolay 

erişimdir ve araştırmaya katılanların %14.6’sının bu seçeneği tercih ettiği görülmektedir. Son olarak 

diğer seçeneğini tercih edenlerin oranı %1.9’dur. 

’de görüşülen kişilerin yaşadıkları şehirdeki sinema olanaklarından memnuniyet düzeyi ölçülmeye 

çalışılmıştır. Kişilerin % 42.3’ü memnun, % 29.6’sı kısmen memnun, % 12.6’sı çok memnun, % 8.2’si hiç 

memnun değil ve % 7.3’ ü ise memnun değildir. 
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Tablo 13. Görüşülen kişilerin sinemaya gitme sıklığının artmasındaki sebep 

Tablo 13’te görüşülen kişilerin sinemaya gitme sıklığının artmasındaki sebepler verilmiştir. Cevaplar göz 

önünde bulundurulduğunda, % 63.1’i sevdiği oyuncuların filmlerinin vizyonda olması, % 45.9’ u bilet 

fiyatlarının düşük olması, % 44.9’u sinemaya ayıracak zamanın olması, % 22.6’sı kaliteli Türk yapımların 

daha çok vizyonda olması, % 18.5’i özel promosyonların yapılması cevabını vermiştir. 

2016 yılında en çok beğendiniz üç film hangisidir sorusuna 6013 kişiden gelen cevaplar yerli ve yabancı 

film kategorilerine ayrılarak incelenmiştir. Gelen cevaplar doğrultusunda yerli film kategorisinde en çok 

beğenilen filmler sırasıyla Düğün Dernek (1224) , Kolpaçino (946) ve Delibal (782) olmuştur. Yabancı 

film kategorisinde en çok beğenilen filmler ise sırasıyla Deadpool (1224), Captain America (857) ve 

Batman Süpermen’e Karşı (768) olmuştur. 

Bugüne kadar izlediğiniz filmler arasında en çok beğendiğiniz üç film hangileridir sorusuna 6013 kişiden 

gelen cevaplar yerli ve yabancı film kategorilerine ayrılarak incelenmiştir. Gelen cevaplar 

doğrultusunda yerli film kategorisinde en çok beğenilen üç film sırasıyla Düğün Dernek(406), Recep 

İvedik (299) ve Delibal olmuştur. Yabancı film kategorisinde en çok beğenilen filmler ise sırasıyla 

Esaretin Bedeli (539), Yüzüklerin Efendisi (490) ve Hızlı ve Öfkeli (421) olmuştur. 

En çok beğendiniz üç film oyuncusu kimlerdir sorusuna 6013 kişiden gelen cevaplar yerli ve yabancı 

film oyuncuları kategorilerine ayrılarak incelenmiştir. Gelen cevaplar doğrultusunda en çok beğenilen 

yerli film oyuncuları sırasıyla Kemal Sunal (629) en çok beğenilen film oyuncusu, Cem Yılmaz (506) ve 

Burak Özçivit (435) olmuştur. Yabancı film oyuncuları kategorisinde ise sırasıyla Leonardo Di Caprio 

(1002), Brad Pitt (550) ve Johnny Depp (467) olmuştur. 

  

Sinemaya gitme sıklığının artmasındaki sebep Sıklık Yüzde (%) 

Sevdiğim oyuncuların filmlerinin vizyonda olması 3796 63.1 

Bilet fiyatlarının düşük olması 2758 45.9 

Sinemaya ayıracak zamanımın olması 2699 44.9 

Sevdiğim yönetmenlerin filmlerinin vizyonda olması 1006 16.7 

Avrupa ve festival filmlerinin daha çok gösterilmesi 532 8.9 

Salonların daha cazip ve konforlu olması 954 15.9 

Kaliteli Türk yapımların daha çok vizyonda olması 1359 22.6 

Eve yakın sinema salonu olması 931 15.5 

Halk günlerinin olması 1041 17.3 

Özel promosyonların yapılması 1111 18.5 

Diğer 120 2.0 
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Tablo 14. Sinemaya gitme sıklığı ile yaş, cinsiyet, doğum yeri, eğitim, medeni durum, çalışma durumu ve 
gelir düzeyi arasındaki ilişki 

 

Sinemaya gitme sıklığı 

Toplam 
Cevap 
yok 

Haftada 
birden 
fazla 

Haftada 
bir Ayda bir 

3 Ayda 
bir Yılda bir 

Yaş aralıkları 

15-19 %1.7 %3.0 %18.8 %44.4 %20.6 %11.5 %100 

20-24 %1.6 %3.4 %17.5 %45.4 %21.3 %10.8 %100 

25-29 %2.0 %3.3 %16.0 %43.0 %23.4 %12.2 %100 

30-34 %3.6 %3.6 %16.2 %44.3 %20.7 %11.5 %100 

35-39 %2.8 %2.4 %18.5 %42.2 %21.3 %12.8 %100 

40-44 %1.9 %1.9 %12.9 %42.6 %29.7 %11.1 %100 

45-49 %4.1 %3.3 %13.9 %40.2 %23.8 %14.8 %100 

50-54 %6.6 %1.3 %7.9 %48.7 %27.6 %7.9 %100 

55-59 %0.0 %2.6 %25.6 %46.2 %23.1 %2.6 %100 

60-64 %0.0 %0.0 %18.2 %54.5 %27.3 %0.0 %100 

65+ %0.0 %0.0 %0.0 %100.0 %0.0 %0.0 %100 

Toplam 117 192 1042 2678 1307 677 6013 

Cinsiyet 

Kadın %1.8 %3.3 %17.9 %44.6 %21.2 %11.2 %100 

Erkek %2.1 %3.1 %16.8 %44.5 %22.2 %11.3 %100 

Toplam 117 192 1042 2678 1307 677 6013 

Doğum Yeri 

Metropol %2.0 %2.6 %19.3 %43.9 %21.1 %11.0 %100 

İl Merkezi %1.7 %3.2 %16.4 %45.3 %21.4 %11.9 %100 

İlçe Merkezi %2.3 %4.0 %17.3 %44.5 %21.5 %10.5 %100 

Bucak ve Köy %1.5 %2.2 %14.3 %43.9 %25.8 %12.3 %100 

Toplam 117 192 1042 2678 1307 677 6013 

Eğitim Durumu 

Lise mezunu ve altı %1.8 %3.3 %17.7 %44.9 %21.1 %11.2 %100 

Yüksek okul, Üniversite mezunu 
ve üzeri 

%2.2 %3.0 %16.3 %43.6 %23.4 %11.5 
%100 

Toplam 117 192 1042 2678 1307 677 6013 

Medeni Durum 

Hiç evlenmedi %1.5 %3.3 %17.8 %45.2 %21.1 %11.1 %100 

Evli %2.9 %2.4 %16.3 %42.7 %23.5 %12.1 %100 

Nişanlı %5.1 %2.6 %15.3 %39.6 %25.5 %11.9 %100 

Dul/Boşanmış %2.4 %5.3 %15.9 %43.5 %22.0 %11.0 %100 

Diğer %1.2 %2.4 %18.3 %48.8 %22.0 %7.3 %100 

Toplam 117 192 1042 2678 1307 677 6013 

Çalışma durumu 

Çalışan %2.3 %3.0 %17.1 %43.9 %22.0 %11.7 %100 

Emekli veya ev işleri ile meşgul %3.0 %3.0 %14.3 %43.7 %27.0 %9.0 %100 

Öğrenci %1.7 %3.4 %18.0 %44.9 %21.0 %11.1 %100 
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İş arayan %1.2 %3.0 %16.5 %46.1 %21.7 %11.4 %100 

Gelir düzeyi 

Cevap yok %2.0 %3.8 %19.9 %47.0 %18.7 %8.6 %100 

1299 TL'nin altında %1.6 %3.1 %16.5 %44.4 %22.9 %11.5 %100 

1300-2600 TL %2.2 %3.4 %17.9 %44.3 %21.3 %11.0 %100 

2601-3900 TL %1.7 %3.0 %16.6 %45.5 %22.1 %11.0 %100 

3901 TL'den fazla %2.0 %2.8 %16.7 %42.8 %22.5 %13.3 %100 

Toplam 117 192 1042 2678 1307 677 6013 
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Tablo 14’de sinemaya gitme sıklığı ile yaş, cinsiyet, doğum yeri, eğitim, medeni durum, çalışma durumu 

ve gelir düzeyi arasındaki ilişkileri ayrı ayrı göstermektedir. Öncelikle, yaş ve sinemaya gitme sıklığı 

arasındaki ilişkiye bakıldığında yaş grubunun sinemaya gitme sıklığını çok etkilemediği görülmektedir. 

Tüm yaş gruplarının en fazla verdiği cevap ayda bir kere gitmeleri yönündedir. 

Cinsiyet ve sinemaya gidilme sıklığı arasındaki ilişkide kadınların %44.6’ sı ayda bir, %21.2’ si 3 ayda bir 

ve %17.9’u haftada bir sinemaya gitmektedir. Haftada birden fazla sinemaya giden kadınların oranı ise 

%3.3’ tür. Bu oranlar, erkek izleyiciler arasında da çok fazla değişim göstermemektedir, nitekim 

erkeklerin %44.5’ i ayda bir, %22.2’ si 3 ayda bir ve %16.8’ i haftada bir sinemaya gitmektedir. Haftada 

birden fazla sinemaya giden erkeklerin oranı ise %3.1’ dir. 

Katılımcıların doğum yerleri ve sinemaya gitme sıklığına bakıldığında, haftada birden fazla sinemaya 

giden, yani en sık gidenler %4.0 ile ilçe merkezinde doğan kişiler arasında, en az oran ise %12.3 ile bucak 

ve köyde doğan kişiler arasında görülmektedir.  

Sinemaya gitme ve katılımcıların eğitim durumu arasındaki ilişki konusunda, lise mezunu ve altı 

kategorisindeki kişilerin % 44.9’ luk kısmının ayda bir ve %3.3’lük kısmının haftada birden fazla; 

yüksekokul, üniversite mezunu ve üzeri kategorisindeki kişilerin %43.6’ lık kısmının ayda bir ve %3’lük 

kısmının ise haftada birden fazla sinemaya gittiği söylenebilir. Eğitim durumu için, en nadir sıklık olarak 

belirlenen “yılda bir” kategorisinde lise mezunu ve altı kategorisindeki kişilerin %11.2’ sinin ve 

yüksekokul, üniversite mezunu ve üzeri kategorisindeki kişilerin de %11.5’inin sinemaya gittiği tespit 

edilmiştir.  

Sinemaya gitme sıklığı ile medeni durumu karşılaştırdığımızda, haftada birden fazla sinemaya gitme 

durumunda dağılım şu şekildedir: dul/boşanmış bireylerin %5.3’ ü, hiç evlenmemiş bireylerin %3.3’ü, 

nişanlı bireylerin %2.6’sı, evli bireylerin %2.4’ü haftada birden fazla kez sinemaya gitmektedir. Tüm 

medeni durumlarda en fazla belirtilen sinemaya ayda bir gidildiği yönündedir. 

Sinemaya gitme sıklığı ve kişilerin çalışma durumu arasındaki ilişki incelendiğinde, haftada birden fazla 

sinemaya giden öğrenci oranı %3.4 iken yılda bir sinemaya giden öğrenci oranı %11.1, haftada birden 

fazla sinemaya giden çalışan oranı %3.0 iken yılda bir sinemaya giden çalışan oranı %11.7, haftada 

birden fazla sinemaya giden emekli veya ev işleri ile meşgul olan oranı %3.0 iken yılda bir sinemaya 

giden emekli veya ev işleri ile meşgul olan oranı %9.0, haftada birden fazla sinemaya giden iş arayan 

oranı %3.0 iken yılda bir sinemaya giden iş arayan oranı %11.4’tür.  
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Son olarak, sinemaya gitme sıklığı ve kişilerin gelir düzeyi kıyaslandığında, gelir düzeyi 1300-2600 TL 

arasında olan kişilerin %3.4’ ünün, gelir düzeyi 1299 TL'nin altında olanların %3.1’ inin, gelir düzeyi 

2601-3900 TL arasındakilerin %3’ünün, gelir düzeyi 3901 TL'den fazla olanların %2.8’ inin haftada 

birden fazla kez sinemaya gittiği görülmektedir. Gelir düzeyi 3901 TL'den fazla olanların %13.3’ ünün, 

ve 1299 TL'nin altında olanların %11.5’inin yılda bir kez sinemaya gittiği görülmektedir. 

Tablo 15. Bir filmin sinema yerine DVD, VCD veya internetten izlenme oranı ile yaş, cinsiyet, doğum yeri, 
eğitim, medeni durum, çalışma durumu ve gelir düzeyi arasındaki ilişki  

  
Bir filmi sinemada izlemektense evde DVD, VCD ya da internetten izlediğiniz oluyor mu? 

Toplam   Evet Hayır 

Yaş 

15-19 %89.2 %10.8 %100 

20-24 %89.8 %10.2 %100 

25-29 %89.7 %10.3 %100 

30-34 %86.8 %13.2 %100 

35-39 %81.0 %19.0 %100 

40-44 %86.5 %13.5 %100 

45-49 %82.8 %17.2 %100 

50-54 %76.3 %23.7 %100 

55-59 %92.3 %7.7 %100 

60-64 %63.6 %36.4 %100 

65+ %100.0 %0.0 %100 

Toplam 5334 679 6013 

Cinsiyet 

Kadın %86.1 %13.9 %100 

Erkek %91.1 %8.9 %100 

Toplam 88.7 11.3 6013 

Doğum yeri 

Metropol %86.8 %13.2 %100 

İl merkezi %89.9 %10.1 %100 

İlçe merkezi %89.0 %11.0 %100 

Bucak ve Köy %89.6 %10.4 %100 

Toplam 5334 679 6013 

Eğitim düzeyi 

Lise mezunu ve altı %89.5 %10.5 %100 

Yüksekokul, Üniversite mezunu ve 
üzeri 

%86.7 %13.3 %100 

Toplam 5334 679 6013 

Medeni durum 

Hiç evlenmedi %89.7 %10.3 %100 

Evli %85.5 %14.5 %100 

Nişanlı %88.9 %11.1 %100 
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Bir filmi sinemada izlemektense evde DVD, VCD ya da internetten izlediğiniz oluyor mu? 

Toplam   Evet Hayır 

Dul/Boşanmış %86.6 %13.4 %100 

Diğer %84.1 %15.9 %100 

Toplam 5334 679 6013 

Çalışma durumu  

Çalışan %87.8 %12.2 %100 

Emekli veya ev işleri ile meşgul %84.7 %15.3 %100 

Öğrenci %89.9 %10.1 %100 

İş arayan %88.9 %11.1 %100 

Gelir düzeyi 

Cevap yok 
%89.1 %10.9 %100 

1299 TL'nin altında 
%92.5 %7.5 %100 

1300-2600 TL 
%88.3 %11.7 %100 

2601-3900 TL 
%88.4 %11.6 %100 

3901 TL'den fazla 
%86.9 %13.1 %100 

Toplam 
5334 679 6013 

 

Tablo 15 ‘te bir filmin sinema yerine DVD, VCD veya internetten izlenme oranı ile yaş, cinsiyet, doğum 

yeri, eğitim, medeni durum, çalışma durumu ve gelir düzeyi arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmaya 

katılan 2880 kadının %86.1’i ve 3133 erkeğin %91.1’i bir filmi sinemada izlemek yerine DVD, VCD veya 

internetten izlediğiniz zaman oluyor mu sorusuna evet cevabını vermiştir.  

Katılımcıların yaş aralıklarına bakıldığında, 6013 katılımcıdan 5334 kişi bu soruya evet cevabını vermiştir 

ve bütün yaş kategorilerinde evet diyenlerin oranı hayır diyenlerden daha fazladır.  

Evet cevabını veren kişilerin doğum yerleri göz önünde bulundurulduğunda, %86.8’i metropol’de, 

%89.9’u il merkezi’nde, %89.0’ı ilçe merkezi’nde ve %89.6’ sı bucak ve köyde doğmuştur.  

Bir filmin sinema yerine DVD, VCD veya internetten izlenmesi ve eğitim durumunu yorumladığımızda, 

evet cevabını verenlerin  %89.5’ i lise mezunu ve altı, %86.7’si ise yüksekokul, üniversite mezunu ve 

üzeri eğitim düzeyine sahiptir.  

Görüşülen kişilerden bu soruya evet diyenlerin %89.7’ si hiç evlenmemiş, %88.9’ u nişanlı, %86.6’ sı 

dul/boşanmış ve %85.5’i evlidir. 
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Çalışma durumu ile ilgili sinema yerine film izlemek için alternatif kullanımına hayır cevabını verenlerin  

%15.3’ünün emekli veya ev işleri ile meşgul, %12.2’sinin çalışan, %11.1’inin iş arayan ve  %10.1’inin 

öğrenci olduğu söylenebilir.  

Gelir düzeyi kategorisinde, evet diyen kişilerin %92.5’inin gelir düzeyi 1299 TL'nin altında, %88.4’ünün 

gelir düzeyi 2601-3900 TL arasında, %88.3’ünün gelir düzeyi 1300-2600 TL arasında ve %86.9’ unun 

gelir düzeyi 3901 TL'den fazladır.  

 

Tablo 16. Kültür sanat faaliyetlerine aylık ortalama ayrılan bütçe ile yaş, cinsiyet, doğum yeri, eğitim, 
medeni durum, çalışma durumu ve gelir düzeyi arasındaki ilişki  

Kültür sanat faaliyetlerine ayda ortalama ne kadar bütçe ayırırsınız? 

  
50 TL'nin 
altında 51-100 TL 101-250 TL 251-500 TL 

501 TL'den 
fazla Toplam 

Yaş 

15-19 %58.6 %34.7 %5.6 %0.7 %0.5 1512 

20-24 %58.8 %32.0 %7.3 %1.4 %0.5 2743 

25-29 %52.7 %34.0 %10.1 %2.9 %0.4 786 

30-34 %44.8 %40.9 %9.5 %4.5 %0.3 357 

35-39 %55.5 %32.7 %8.5 %2.8 %0.5 211 

40-44 %51.0 %34.2 %10.3 %3.2 %1.3 155 

45-49 %58.2 %28.7 %12.3 %0.8 %0.0 122 

50-54 %61.8 %30.3 %5.3 %2.6 %0.0 76 

55-59 %46.2 %38.5 %12.8 %2.6 %0.0 39 

60-64 %27.3 %72.7 %0.0 %0.0 %0.0 11 

65+ %0.0 %100.0 %0.0 %0.0 %0.0 1 

 Toplam 3407 2020 454 103 29 6013 

Cinsiyet 

Kadın %49.8 %40.0 %7.8 %1.9 %0.5 2880 

Erkek %63.0 %27.7 %7.3 %1.6 %0.4 3133 

Toplam 3407 2020 454 103 29 6013 

Doğum Yeri       

Metropol %44.0 %40.9 %11.5 %2.8 %0.8 1784 

İl merkezi %60.9 %31.9 %6.0 %1.0 %0.2 1970 

İlçe merkezi %61.8 %30.3 %5.7 %1.7 %0.5 1721 

Bucak ve Köy %66.7 %26.0 %5.9 %0.9 %0.4 538 

 Toplam 3407 2020 454 103 29 6013 

Eğitim Düzeyi 

Lise mezunu ve altı %59.3 %32.3 %7.0 %1.1 %0.4 4347 

Yüksekokul, Üniversite mezunu ve 
üzeri 

%49.8 %37.0 %9.1 %3.4 %0.7 1666 

 Toplam 3407 2020 454 103 29 6013 

Medeni durum 

Hiç evlenmedi %58.5 %33.0 %6.9 %1.1 %0.5 4388 

Evli %51.6 %34.7 %9.5 %3.7 %0.5 1062 

Nişanlı %54.5 %31.5 %9.4 %4.3 %0.4 235 

Dul/Boşanmış %51.6 %36.6 %9.8 %2.0 %0.0 246 
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Diğer %47.6 %45.1 %4.9 %1.2 %1.2 82 

Toplam 3407 2020 454 103 29 6013 

Çalışma durumu 

Çalışan %53.1 %35.0 %8.9 %2.4 %0.6 2497 

Emekli veya ev işleri ile meşgul %48.3 %41.0 %8.7 %2.0 %0.0 300 

Öğrenci %59.9 %31.9 %6.6 %1.1 %0.5 2576 

İş arayan %62.3 %31.3 %4.9 %1.3 %0.2 594 

Gelir düzeyi 

Cevap yok %66.7 %27.5 %4.5 %0.8 %0.5 396 

1299 TL'nin altında %70.2 %24.4 %5.2 %0.3 %0.0 772 

1300-2600 TL %59.4 %35.0 %4.6 %0.9 %0.2 2417 

2601-3900 TL %54.7 %33.6 %9.0 %2.4 %0.3 1486 

3901 TL'den fazla %37.5 %40.1 %16.1 %4.5 %1.8 942 

 Toplam 3407 2020 454 103 29 6013 

Tablo 16 kültür sanat faaliyetlerine aylık ortalama ayrılan bütçe ile yaş, cinsiyet, doğum yeri, eğitim, 

medeni durum, çalışma durumu ve gelir düzeyi arasındaki ilişkileri göstermektedir. Bu soru yaş 

aralıkları temelinde incelendiğinde, aylık ortalama 50 TL'nin altında bütçe ayıran en yüksek oranın 

bulunduğu yaş aralığı 50-54’ tür ve bu oran %61.8’tir. Aylık ortalama ayrılan bütçe ölçeklerine 

bakıldığında, 51-100 TL arasında bütçeyi en çok 60-64 yaş aralığı (%72.7), 101-250 TL arasında bütçeyi 

en çok 55-59 yaş aralığı (%12.8), 251-500 TL arasında bütçeyi en çok 30-34 yaş aralığı (%4.5) ve 501 

TL'den fazla bütçeyi en çok 40-44 yaş aralığı (%1.3) ayırmaktadır.  

Kültür ve sanat faaliyetlerine aylık ortalama ayrılan bütçe, kadınlarda ve erkeklerde en çok 50 TL'nin 

altında olarak belirlenmiştir. Kadınların %49.8’i 50 TL'nin altında bütçe ayırırken bunu %40.0 ile 51-100 

TL arasında bütçe ayıran kadınlar takip etmektedir. Erkeklerde dağılım daha çok 50 TL'nin altında bütçe 

ayırmada yoğunlaşırken (%63.0) 51-100 TL arasında bütçe ayıran erkeklerin oranı %27.7’dir.   

Görüşülen kişilerin doğdukları yer ile aylık ortalama bu tür faaliyetlere ayırdıkları miktarlar arasındaki 

ilişki ölçülmeye çalışıldığında, 50 TL'nin altında bütçe ayıran kişilerin %66.7’sinin bucak ve köyde, 

%61.8’inin ilçe merkezinde, %60.9’u il merkezinde ve %44.0’ı metropolde doğmuştur. 51-100 TL arası 

bütçe ayrımına bakıldığında, il merkezi, ilçe merkezi, bucak ve köyde doğanların aylık ortalama ayırdığı 

bütçede, bir önceki bütçe aralığındaki verilere göre yarı yarıya yakın bir düşüş gözlenmektedir. Bu 

anlamda,  51-100 TL arasında, il merkezinde doğanların oranı %31.9, ilçe merkezinde doğanların oranı 

%30.3 ve bucak ve köyde doğanların oranı %26.0’dır. Bunun yanı sıra, 101-250 TL arasında bütçe ayıran 

kişilerin, %11.5’i metropolde, %6.0’ı il merkezinde, %5.9’u bucak ve köyde, %5.7’si ilçe merkezinde 

doğmuştur. 
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Kültür ve sanat faaliyetlerine aylık ortalama ayrılan bütçe ve eğitim düzeyi ilişkisi çaprazlamasında, lise 

mezunu ve altı eğitim kategorisinde olan kişilerin ayırdıkları bütçe oranları küçük ölçekten (50 TL’nin 

altında) büyük ölçeğe (501 TL'den fazla) sırasıyla şu şekildedir: %59.3, %32.3, %7.0, % 1.1 ve %0.4. Bu, 

yüksekokul, üniversite mezunu ve üzeri eğitim düzeyi için yapılacak olursa, kişilerin ayırdıkları bütçe 

oranları küçük ölçekten (50 TL’nin altında) büyük ölçeğe (501 TL'den fazla) sırasıyla şu şekildedir: %49.8, 

%37.0, %9.1, %3.4 ve %0.7.  

Kişilerin medeni durumlarına bakıldığında, aylık ortalama ayrılan bütçe ölçeklerinde en çok oranların, 

50 TL’nin altında kategorisinde olduğu görülmektedir. Örneğin, 50 TL’nin altında kategorisinde, hiç 

evlenmemişlerin oranı %58.5, nişanlıların oranı %54.5, evlilerin oranı %51.6 ve dul/boşanmış kişilerin 

oranı %51.6’dır. 251-500 TL arası veya 501 TL'den fazla bütçe ölçeğindeki oranlar ise herhangi bir 

medeni durum için en az olan oranlardır.  

Aylık ortalama 51-100 TL arasında kültür ve sanat faaliyetlerine bütçe ayıran çalışan kişilerin oranı 

%35.0, emekli veya ev işleri ile meşgul olan kişilerin oranı %41.0, öğrenci olanların oranı %31.9 ve iş 

arayanların oranı %31.3’tür. Bu oranlarda, 50 TL’nin altında kategorisine gelindiğinde artış 

gözlenmektedir.  

Görüşülen kişilerin gelir düzeyi ile kültür ve sanat faaliyetlerine aylık ortalama ayrılan bütçe arasındaki 

ilişkiye bakıldığında, 3901 TL'den fazla kazanan kişilerden aylık ortalama 50 TL’nin altında bütçe 

ayıranların oranı %37.5, 51-100 TL arasında bütçe ayıranların oranı %40.1, 101-250 TL arasında bütçe 

ayıranların oranı %16.1, 251-500 TL arasında bütçe ayıranların oranı %4.5 ve 501 TL'den fazla bütçe 

ayıranların oranı ise %1.8’ dir. Bunun yanında, en düşük gelir kategorisine bakıldığında, 1299 TL'nin 

altında kazanan kişilerden aylık ortalama 50 TL’nin altında bütçe ayıranların oranı %70.2, 51-100 TL 

arasında bütçe ayıranların oranı %24.4, 101-250 TL arasında bütçe ayıranların oranı %5.2, 251-500 TL 

arasında bütçe ayıranların oranı %0.3’tür ve 501 TL'den fazla bütçe ayıran ise yoktur.                          

Tablo 17. Bir filmi sinemada izlemeyi tercih etme sebebi ile yaş, cinsiyet, doğum yeri, eğitim, medeni 
durum, çalışma durumu ve gelir düzeyi arasındaki ilişki 

Bir filmi sinemada izlemeyi tercih etmenizin nedeni nedir? 

  Kalitesi Emeğe saygı Merak Keyif Diğer Toplam 

Yaş 

15-19 %34.5 %16.7 %15.0 %32.1 %1.8 %100 

20-24 %36.0 %16.0 %14.6 %31.7 %1.7 %100 

25-29 %35.8 %19.2 %12.3 %29.8 %2.9 %100 

30-34 %34.5 %17.4 %11.5 %36.1 %0.6 %100 
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35-39 %35.5 %17.1 %12.8 %31.3 %3.3 %100 

40-44 %34.2 %12.9 %10.3 %38.1 %4.5 %100 

45-49 %27.9 %23.0 %9.0 %37.7 %2.5 %100 

50-54 %27.6 %17.1 %18.4 %28.9 %7.9 %100 

55-59 %35.9 %25.6 %5.1 %25.6 %7.7 %100 

60-64 %18.2 %45.5 %9.1 %27.3 %0.0 %100 

65+ %0.0 %100.0 %0.0 %0.0 %0.0 %100 

 Toplam 2111 1018 836 1924 124 6013 

Cinsiyet 

Kadın %33.2 %19.5 %15.0 %30.6 %1.7 %100 

Erkek %36.9 %14.6 %12.9 %33.3 %2.4 %100 

 Toplam 2111 1018 836 1924 124 6013 

Doğum Yeri 

Metropol %35.7 %19.2 %12.8 %30.2 %2.1 %100 

İl merkezi %34.7 %16.8 %15.2 %31.4 %1.8 %100 

İlçe merkezi %35.1 %16.0 %13.8 %32.9 %2.1 %100 

Bucak ve Köy %34.6 %12.8 %12.8 %37.2 %2.6 %100 

 Toplam 2111 1018 836 1924 124 6013 

Eğitim Düzeyi 

Lise mezunu ve altı %35.0 %16.5 %14.4 %32.1 %1.9 %100 

Yüksekokul, 
Üniversite mezunu 
ve üzeri 

%35.4 %17.9 %12.5 %31.6 %2.5 %100 

 Toplam 2111 1018 836 1924 124 6013 

Medeni Durum 

Hiç evlenmedi %35.6 %16.3 %14.6 %31.7 %1.8 %100 

Evli %32.4 %17.9 %11.4 %34.7 %3.7 %100 

Nişanlı %34.0 %19.1 %17.9 %28.5 %0.4 %100 

Dul/Boşanmış %39.0 %22.0 %10.2 %27.2 %1.6 %100 

Diğer %35.4 %17.1 %11.0 %35.4 %1.2 %100 

 Toplam 2111 1018 836 1924 124 6013 

Çalışma Durumu 

Çalışan %35.6 %17.4 %12.8 %31.7 %2.5 %100 

Emekli veya ev işleri 
ile meşgul 

%25.7 %22.7 %14.3 %33.0 %4.3 %100 

Öğrenci %35.4 %16.3 %15.3 %31.6 %1.5 %100 

İş arayan %37.0 %14.6 %12.1 %34.5 %1.7 %100 

Gelir Düzeyi 

Cevap yok %28.0 %20.2 %14.9 %32.3 %4.5 %100 

1299 TL'nin altında %36.4 %13.7 %14.0 %33.2 %2.7 %100 

1300-2600 TL %33.6 %17.8 %15.1 %31.7 %1.8 %100 

2601-3900 TL %36.3 %15.0 %13.7 %33.4 %1.5 %100 
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3901 TL'den fazla %39.2 %19.0 %10.5 %29.3 %2.0 %100 

 Toplam 2111 1018 836 1924 124 6013 

Tablo 17 bir filmi sinemada izlemeyi tercih etme sebebi ile yaş, cinsiyet, doğum yeri, eğitim, medeni 

durum, çalışma durumu ve gelir düzeyi arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Bir filmi sinemada izlemeyi 

tercih etme sebepleri olarak kalitesi, emeğe saygı, merak, keyif ve diğer seçenekleri belirtilmiştir. Yaş 

aralığı temel alındığında, kalitesi için izleyenlerin en yoğun olduğu aralık 20-24 yaş aralığıdır ve oranı 

%36.0’dır; emeğe saygı için izleyenlerin oranı en çok 60-64 yaş aralığında (%45.5); merak için 

izleyenlerin oranı en çok 50-54 yaş aralığında (%18.4) ve keyif için izleyenlerin oranı en çok 40-44 yaş 

aralığında (%38.1)’dir. 

Tercih etme sebebi için cinsiyet dağılımına bakıldığında, hem kadın hem de erkekler için en çok oranlar 

filmin kalitesi ve keyif için izleme kategorilerinde görülmektedir. Ankete katılan kadınların %33.2 ve 

erkeklerin %36.9’u bir filmi sinemada izlemeyi tercih etme sebebi olarak kalitesini öne sürerken, 

kadınların %30.6’sı ve erkeklerin %33.3’ü sinemada izlemenin keyif verdiğini söylemiştir.  

Kişilerin doğum yerlerine göre tercih sebepleri konusunda metropolde doğanların %35.7’si, il 

merkezinde doğanların %34.7’si, ilçe merkezinde doğanların %35.1’i, bucak ve köyde doğanların 

%34.6’sının tercih sebebinin filmin kalitesi olduğu söylenebilir. En az oranlar “diğer” kategorisinde, 

cevap seçeneği olarak en az oranlar merak kategorisinde görülmüştür ve oranlar şu şekildedir: 

metropolde doğanların %’ 12.8’i, il merkezinde doğanların %’ 15.2’si, ilçe merkezinde doğanların %’ 

13.8’i, bucak ve köyde doğanların %’ 12.8’i merak seçeneğini işaretlemiştir.  

Eğitim düzeylerine bakıldığında, lise mezunu ve altı eğitim seviyesindeki kişilerin %35.0’ı kalitesi, 

%32.1’i keyif, %16.5’i emeğe saygı, %14.4’ü merak ve %1.9’u diğer demiştir. Yüksekokul, üniversite 

mezunu ve üzeri eğitim seviyesindeki kişilerin ise %35.4’ü kalitesi, %31.6’sı keyif, %17.9’u emeğe saygı, 

%12.5’i merak ve %2.5’i diğer demiştir.      

Medeni durum göstergesi için de en çok oranlar filmin kalitesi ve sinemadaki keyif seçeneklerinin en 

çok oranlara sahip olduğunu söylemek mümkündür. Hiç evlenmemiş olanların %35.6’sı kalitesi ve 

%31.7’si keyif, evlilerin %32.4’ü kalitesi ve %34.7’si keyif, nişanlı kişilerin %34.0’ı kalitesi ve %28.5’i 

keyif, dul/boşanmış kişilerin %39.0’ı kalitesi ve %27.2’si keyif, diğer kategorisindeki kişilerin ise %35.4’ü 

kalitesi ve %35.4’ü keyif cevabını vermiştir.  

Bir filmi sinemada izlemeyi tercih etme sebebi ile kişilerin çalışma durumu çaprazlandığında diğer 

göstergelerde kalitesi ve keyif kategorilerinin oranları diğerlerine göre daha fazla ve birbirine yakın 
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iken, çalışma durumu göstergesinde emekli veya ev işleri ile meşgul olan kimselerin oranlarında 

dağılımda farklılık gözlenmektedir. Emekli veya ev işleri ile meşgul olan kişilerin %25.7’si kalitesi, 

%22.7’si emeğe saygı, %33.0’ı keyif demiştir. Bunun yanında, diğer meslek gruplarındaki dağılımlar en 

çok olarak kalitesi ve keyif kategorilerinde görülmektedir. Çalışanların %35.6’sı kalitesi ve %31.7’si 

keyif, öğrencilerin %35.4’ü kalitesi ve %’ 31.6’sı keyif, iş arayanların %37.0’ı kalitesi ve %34.5’i keyif 

cevabını vermiştir.  

Kişilerin gelir düzeyi ve bir filmi sinemada izlemeyi tercih etme sebebi arasındaki ilişki konusunda gelir 

düzeyi 1299 TL'nin altında olan kişilerin %36.4’ünün kalitesi, %13.7’sinin emeğe saygı, %14.0’ının 

merak, %33.2’sinin keyif ve %2.7’sinin diğer; gelir düzeyi 1300-2600 TL arasında olan kişilerin 

%33.6’sının kalitesi, %17.8’inin emeğe saygı, %15.1’inin merak, %31.7’sinin keyif ve %1.8’inin diğer; 

gelir düzeyi 2601-3900 TL arasında olan kişilerin %36.3’ünün kalitesi, %15.0’ının emeğe saygı, 

%13.7’sinin merak, %33.4’ünün keyif ve %1.5’inin diğer; gelir düzeyi 3901 TL'den fazla olan kişilerin 

%39.2’sinin kalitesi, %19.0’ının emeğe saygı, %10.5’inin merak, %29.3’ünün keyif ve %2.0’ının diğer 

seçeneklerini belirttiği söylenebilir.  

Tablo 18. Görüşülen kişilerin yaşadıkları şehir ile şehrin sinema olanaklarından memnuniyet düzeyleri 
arasındaki ilişki 

Yaşanılan şehrin sinema olanaklarından memnuniyet düzeyi 

  
Hiç memnun 
değilim 

Memnun 
değilim 

Kısmen 
memnunum 

Memnunum 
Çok 
memnunum 

Toplam 

İl 

Adana %4.0 %6.6 %28.9 %42.5 %17.9 301 

Ağrı %1.2 %29.8 %54.8 %14.3 %0.0  84 

Ankara %5.0 %6.0 %21.6 %49.8 %17.2 402 

Antalya %0.9 %3.1 %62.7 %25.9 %7.5 228 

Aydın %27.2 %12.7 %31.1 %18.0 %11.0 228 

Balıkesir %31.1 %16.7 %30.3 %18.2 %3.0 132 

Bursa %15.3 %4.4 %28.9 %39.5 %11.9 294 

Diyarbakır %0.0  %1.1 %23.7 %61.1 %14.1 270 

Erzurum %1.2 %1.2 %14.3 %48.8 %34.5 84 

Gaziantep %1.5 %4.4 %27.0 %56.9 %10.3 204 

Hatay %19.6 %9.2 %31.7 %32.9 %6.7 240 

İstanbul %3.9 %6.3 %25.5 %44.9 %19.1 1116 

İzmir %7.2 %7.2 %26.1 %43.4 %14.8 318 

Kastamonu %20.0 %11.7 %25.0 %30.0 %13.3 60 

Kayseri %7.2 %15.6 %31.7 %41.7 %3.9 180 

Kocaeli %5.4 %7.6 %37.0 %41.3 %8.3 276 

Konya %2.8 %3.3 %21.1 %57.2 %15.6 180 



52 

 

Malatya  %0.0 %12.1 %18.9 %62.1 %6.8 132 

Manisa %21.1 %7.9 %38.2 %28.9 %3.9 228 

Mardin %0.6 %0.6 %26.8 %56.5 %15.5 168 

Samsun %10.0 %5.2 %25.2 %41.4 %17.6 210 

Tekirdağ %15.1 %7.1 %35.7 %35.7 %6.3 126 

Trabzon %9.1 %10.6 %43.4 %32.8 %4.0 198 

Van  %0.0 %2.5 %17.3 %71.0 %8.0 162 

Zonguldak %17.9 %16.7 %35.9 %20.5 %9.0 78 

Kırıkkale %19.3 %14.9 %30.7 %28.1 %7.0 114 

Toplam 491 440 1778 2544 760 6013 

Tablo 18 görüşülen kişilerin yaşadıkları şehir ile bu şehirdeki sinema olanaklarından memnuniyet 

düzeyleri arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Anket çalışmasına 26 farklı ilden görüşmeciler katılmıştır ve 

en çok İstanbul’da görüşme yapılmıştır. İstanbul’daki kişilerin %19.1’i çok memnun, %44.9’ u memnun, 

%25.5’i kısmen memnun, %6.3’ü memnun değil ve %3.9’u hiç memnun değildir. 6013 kişiden 2544 kişi 

bu bulunduğu şehrin sinema olanaklarından memnun olduğunu, 1778 kişi kısmen memnun olduğunu, 

760 kişi çok memnun olduğunu, 491 kişi hiç memnun olmadığını, 440 kişi de memnun olmadığını dile 

getirmiştir. Çok memnun olma kategorisinde en yüksek oran %34.5 ile Erzurum ilinde, memnun olma 

kategorisinde en yüksek oran %71.0 ile Van ilinde, kısmen memnun olma kategorisinde en yüksek oran 

%62.7 ile Antalya ilinde, memnun olmama kategorisinde en yüksek oran %29.8 ile Ağrı ilinde ve hiç 

memnun olmama kategorisinde en yüksek oran %31.1 ile Balıkesir ilinde görülmektedir.  

Tablo 19. Filmlerin yapıldığı ülkeler ile demografik bilgiler arasındaki ilişki 

  

Ülke Yapımı 

Yerli 
filmler 

Hollywoo
d filmleri 

Avrupa 
filmleri 

Orta 
doğu 
filmleri 

Uzak 
doğu 
filmleri 

Bollywoo
d (Hint) 
filmleri 

Diğer Toplam 

Eğitim Durumu 

Okur/yazar değil 82.4% 70.6% 36.8% 5.9% 4.4% 11.8% 0.0% 68 

İlkokul Mezunu 74.8% 73.9% 45.2% 4.3% 8.7% 7.0% 2.6% 115 

Ortaokul Mezunu 78.8% 69.0% 38.5% 6.1% 7.0% 11.8% 1.3% 626 

Lise Mezunu 78.1% 68.3% 38.3% 6.5% 8.8% 12.2% 1.5% 3493 

Ön Lisans Mezunu 79.7% 69.4% 39.1% 5.1% 8.2% 8.7% 1.0% 389 

Lisans Mezunu 79.0% 69.9% 37.9% 6.2% 9.0% 12.6% 1.3% 1105 

Lisansüstü 77.4% 69.5% 40.9% 4.3% 6.1% 10.4% .6% 164 

Toplam 4673 4108 2294 370 507 707 83 5960 

Medeni Durumunuz 

Hiç evlenmedi 78.6% 69.4% 38.3% 6.3% 8.9% 12.1% 1.4% 4348 

Evli 78.3% 67.8% 37.8% 5.0% 8.2% 12.3% 1.3% 1051 

Nişanlı 75.1% 71.7% 39.5% 5.2% 6.0% 12.0% 3.9% 233 

Dul/Boşanmış 76.8% 63.4% 43.9% 9.3% 6.9% 6.1% .4% 246 

Diğer 81.7% 67.1% 40.2% 8.5% 4.9% 11.0% 0.0% 82 

Toplam 4673 4108 2294 370 507 707 83 5960 
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Cinsiyet 

Kadın 77.3% 67.9% 39.0% 6.3% 8.8% 12.6% 1.6% 2852 

Erkek 79.4% 69.9% 38.1% 6.1% 8.3% 11.2% 1.2% 3108 

Toplam 4673 4108 2294 370 507 707 83 5960 

 

Tablo 19 filmlerin yapıldığı ülke ile bu filmleri tercih eden kişilerin demografik bilgileri arasındaki ilişkiyi 

göstermektedir. Kişilerin eğitim durumuna göre, en çok oran yerli film izleyen lise mezunlarında 

görülmüştür ve bu oran %78.1’dir. Bunu sırasıyla %68.3 ile Hollywood filmi izleyen lise mezunları ve 

%38.3 ile Avrupa filmleri izleyen lise mezunları takip etmektedir. Yerli filmler bütün eğitim kategorileri 

için en yüksek oranlara sahiptir. İkinci en yüksek oranlar Hollywood filmlerinde, üçüncü en yüksek 

oranlar ise Avrupa filmlerinde görülmektedir. En düşük oranlar ise bütün eğitim kategorilerinde Orta 

doğu ve Uzak doğu filmlerindedir.  

Kişilerin medeni durumu ve ülke yapımı çaprazlamasında, en yüksek oran yerli film izleyen hiç 

evlenmemiş kişiler arasında görülmektedir ve bu oran %78.6’dır. Bütün medeni durum kategorilerinde 

en çok cevapları eğitim durumunda olduğu gibi sırasıyla yerli filmler, Hollywood filmleri ve Avrupa 

filmleri almıştır.  

Cinsiyet temelinde ülke yapımlarına bakıldığında, erkeklerin %79.4’ü ve kadınların %77.3’ü yerli film, 

erkeklerin %69.9’u ve kadınların %67.9’u Hollywood filmi, kadınların %39’u ve erkeklerin %38.1’i 

Avrupa filmi izlemektedir. Kadınların %4.0’ı ve erkeklerin %2.2’si Orta doğu filmleri, kadınların %4.3’ü 

ve erkeklerin %4.2’si Uzak doğu filmleri, kadınların %7.2’si ve erkeklerin %4.6’sı Bollywood (Hint) 

filmleri izlemektedir. 
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Tablo 20. Film türleri ve demografik bilgiler arasındaki ilişki 

Film Türleri 
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Eğitim  

Okur/yazar değil 22.4% 62.7% 17.9% 35.8% 9.0% 29.9% 4.5% 6.0% 25.4% 31.3% 56.7% 16.4% 16.4% 3.0% 25.4% 10.4% 1.5% 6.0% 1.5% 67 

İlkokul Mezunu 21.7% 62.6% 24.3% 56.5% 15.7% 27.0% 5.2% 11.3% 24.3% 40.9% 48.7% 15.7% 24.3% 2.6% 7.8% 13.0% 7.0% 6.1% .9% 115 

Ortaokul Mezunu 24.8% 58.6% 23.1% 48.4% 13.2% 23.0% 7.1% 8.5% 24.1% 31.8% 49.1% 22.5% 24.1% 3.5% 16.8% 12.6% 6.6% 7.9% .5% 636 

Lise Mezunu 24.1% 60.1% 23.5% 47.2% 12.7% 25.7% 7.9% 9.7% 24.3% 32.9% 51.0% 21.2% 24.0% 4.2% 17.8% 12.1% 5.4% 7.2% 1.2% 3517 

Ön Lisans Mezunu 25.4% 60.7% 25.7% 51.2% 12.9% 26.7% 6.2% 12.6% 26.0% 32.1% 48.8% 21.3% 23.9% 3.3% 14.7% 11.3% 4.6% 4.4% 1.0% 389 

Lisans Mezunu 23.3% 61.1% 24.0% 47.8% 13.2% 27.5% 7.8% 8.7% 26.5% 34.5% 48.1% 21.7% 23.9% 3.5% 16.7% 14.1% 5.7% 7.4% .7% 1105 

Lisansüstü 23.2% 57.3% 21.3% 42.1% 11.6% 26.2% 11.0% 11.6% 24.4% 36.6% 52.4% 20.7% 22.6% 3.7% 18.3% 11.0% 4.3% 5.5% 1.2% 164 

Toplam 1442 3607 1412 2852 768 1551 461 577 1487 1994 3006 1275 1429 234 1031 746 328 423 62 5993 

Medeni durum 

Hiç evlenmedi 23.9% 60.0% 23.9% 47.7% 13.1% 24.8% 7.5% 9.6% 24.3% 33.1% 50.7% 22.1% 24.0% 4.0% 17.1% 12.8% 5.4% 7.2% 1.1% 4374 

Evli 23.3% 60.7% 23.3% 46.7% 11.1% 29.3% 9.5% 9.3% 26.4% 33.7% 49.2% 18.7% 24.1% 3.6% 17.9% 11.1% 5.7% 6.1% .6% 1058 

Nişanlı 25.5% 60.0% 24.7% 47.7% 11.9% 24.3% 5.1% 10.2% 25.5% 37.4% 48.5% 18.3% 20.9% 2.6% 17.0% 11.1% 6.0% 8.5% 2.6% 235 

Dul/Boşanmış 26.2% 59.8% 20.5% 50.0% 15.2% 31.1% 5.7% 10.7% 26.2% 32.0% 47.5% 23.4% 23.4% 4.5% 16.4% 14.3% 7.0% 5.7% 0.0% 244 

Diğer 29.3% 65.9% 17.1% 45.1% 14.6% 26.8% 6.1% 8.5% 28.0% 30.5% 47.6% 14.6% 23.2% 2.4% 17.1% 12.2% 2.4% 11.0% 1.2% 82 

Toplam 1442 3607 1412 2852 768 1551 461 577 1487 1994 3006 1275 1429 234 1031 746 328 423 62 5993 

Cinsiyet 

Kadın 24.9% 58.9% 24.2% 48.5% 13.7% 26.0% 7.6% 9.1% 24.6% 33.7% 48.9% 20.8% 23.8% 4.4% 16.8% 12.9% 5.1% 6.8% 1.1% 2870 

Erkek 23.3% 61.4% 23.0% 46.8% 12.0% 25.8% 7.8% 10.1% 25.0% 32.9% 51.3% 21.7% 23.9% 3.5% 17.6% 12.1% 5.9% 7.3% .9% 3123 

Toplam 1442 3601 1411 2852 768 1549 461 576 1487 1994 3005 1275 1429 234 1031 745 328 423 62 5993 
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Tablo 20’da görüşülen kişilerin demografik bilgileri ile tercih ettikleri film türleri arasındaki ilişki 

gösterilmektedir. Bu bağlamda sırasıyla en çok aksiyon (3607 kişi), komedi (3006 kişi) ve bilim kurgu 

(2852 kişi) film türlerine cevap verilmiştir. Aksiyon film türünü en çok tercih edenler lise mezunları ve 

en az tercih edenler okur/yazar olmayanlar; komedi film türünü en çok tercih edenler yine lise 

mezunları ve en az tercih edenler okur/yazar olmayanlar; bilim kurgu film türünü en çok tercih edenler 

de lise mezunları ve en az tercih edenler ilkokul mezunlarıdır. 

Bu kişilerin medeni durumlarına bakıldığında, çoğunluğu hiç evlenmemiş kişilerin oluşturduğu 

görülmektedir. Hiç evlenmemiş kişilerin %60’ı aksiyon, %50.7’si komedi türünü tercih etmektedir. 

Aksiyon film türü ise bütün medeni durum kategorilerinde en yüksek orana sahip türdür.  

Tercih edilen filme göre cinsiyet dağılımı çok büyük bir farklılık göstermemektedir. 

Tablo 21. Sinemaya gidilen yer ve demografik bilgiler arasındaki ilişki 

Sinemaya genellikle nerede gidersiniz 

  AVM Şehir Merkezi 
Tarihi sinema 
salonları 

Açık hava 
sineması Fark etmez Toplam 

Cinsiyet 

Kadın %75.4 %7.2 %1.5 %1.0 %12.7 2787 

Erkek %77.2 %7.4 %0.8 %0.9 %10.6 3039 

Toplam 4563 440 68 57 697 5826 

Doğum Yeri 

Metropol 78.4% 7.3% 1.1% .9% 12.3% 1723 

İl merkezi 78.8% 7.2% 1.2% .9% 11.9% 1911 

İlçe merkezi 76.9% 8.5% 1.1% 1.1% 12.3% 1670 

Bucak ve Köy 81.3% 6.3% 1.1% 1.3% 9.9% 522 

 Toplam 3407 2020 454 103 29 5826 

Eğitim Durumu 

Okur/Yazar Değil %77.9 %10.3 %1.5 %1.5 %4.4 65 

İlkokul Mezunu %66.4 %16.4 %1.7 %2.6 %11.2 114 

Ortaokul Mezunu %77.1 %6.9 %1.6 %0.8 %10.2 616 

Lise Mezunu %76.9 %7.1 %0.8 %0.9 %11.4 3424 

Ön lisans Mezunu %70.9 %6.4 %2.6 %1.5 %14.8 377 

Lisans Mezunu %75.8 %7.7 %1.2 %0.9 %11.3 1074 

Lisansüstü Mezunu %69.5 %4.9 %1.8 %0.6 %18.3 156 

Toplam 4564 440 68 57 697 5826 

Çalışma Durumu 

Ücretli/Maaşlı 
çalışan(özel) 

%74.4 %7.7 %1.3 %1.4 %11.5 1478 

Kendi 
hesabına/işveren 

%78.8 %6.1 %1.4 %1.1 %8.6 267 

Ev işleri ile meşgul %76.6 %8.3 %0.5 %1.5 %9.3 197 

Öğrenci %77.6 %6.7 %1.0 %0.7 %11.3 2506 
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Sinemaya genellikle nerede gidersiniz 

  AVM Şehir Merkezi 
Tarihi sinema 
salonları 

Açık hava 
sineması Fark etmez Toplam 

İş arıyor(iş başı 
yapmaya hazır) 

%76.8 %8.4 %0.8 %0.5 %11.3 371 

İş arıyor (iş başı 
yapmaya hazır değil) 

%72.1 %6.5 %0.9 %0.5 %16.7 208 

Emekli %69.5 %12.6 %1.1 %2.1 %10.5 91 

Diğer %73.9 %4.3 %0.0 %0.0 %17.4 44 

Toplam 4564 440 68 57 697 5826 

Gelir düzeyi 

Cevap yok %63.6 %9.6 %1.8 %1.3 %20.5 383 

1299 TL'nin altında %75.3 %8.0 %0.5 %0.5 %11.8 742 

1300-2600 TL %76.5 %7.4 %0.9 %1.3 %10.8 2343 

2601-3900 TL %78.1 %6.5 %1.5 %0.5 %9.8 1434 

3901 TL'den fazla %76.5 %6.9 %1.3 %1.0 %12.4 924 

 Toplam 4564 440 68 57 697 5826 

Tablo 21’ta kişilerin demografik bilgileri ile sinema izlemek için gitmeyi tercih ettikleri yer arasındaki 

ilişkiyi göstermektedir. Görüşülen kadınların %75.4’ü ve erkeklerin %77.2’si sinema izlemek için 

AVMleri tercih etmektedir. Kadınların %12.7’si ve erkeklerin %10.6’sı sinema izlenecek yerin fark 

etmeyeceğini belirtirken, en az tercih edilen mekânlar Tarihi sinema salonları ve Açık hava sinemasıdır. 

Görüşülen kişilerin doğum yerlerine bakıldığında, doğum yerlerinin bütün kategorilerinde, sinemayı 

AVM’de izleme tercih oranları %70’in üzerindedir, bunu izlenilen yerin fark etmeyeceği ve sonrasında 

da şehir merkezi seçeneği takip etmiştir.  

Sinemanın izlendiği yer tercihi ile kişilerin eğitim durumları arasındaki ilişki incelendiğinde, okur/yazar 

olmayanların %77.9’u, ilkokul mezunu olanların %66.4’ü, ortaokul mezunu olanların %77.1’i, lise 

mezunu olanların %76.9’u, ön lisans mezunu olanların %70.9’u, lisans mezunu olanların %75.8’i ve 

lisansüstü mezunu olanların %69.5’i AVMleri tercih etmektedir.  

Ücretli/maaşlı çalışan(özel), Kendi hesabına/işveren, ev işleri ile meşgul, öğrenci, iş arıyor (iş başı 

yapmaya hazır), iş arıyor (iş başı yapmaya hazır değil) kategorilerindeki kişilerin ilk tercihleri AVMler, 

ikinci tercihleri fark etmez ve üçüncü tercihleri şehir merkezi iken, emeklilerin birinci tercihi AVMler, 

ikinci tercihi şehir merkezi ve üçüncü tercihi fark etmez seçeneğidir.  

Kişilerin gelir düzeyleri ve tercih yerleri çaprazlamasında, cevap verenlerin çoğunluğu 1300-2600 TL 

arası gelir düzeyi kategorisindedir. Bu kişilerin  %76.5’i AVMler, %10.8’i fark etmez, %7.4’ü şehir 

merkezi, %1.3’ü açık hava sineması ve %0.9’u tarihi sinema salonları cevabını vermiştir. Genel olarak 
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ise, bütün gelir düzeyi kategorilerinde ilk sırada AVMler, ikinci sırada sinema izlenilen yerin fark 

etmeyeceği ve üçüncü sırada ise şehir merkezi seçenekleri en çok oranları almıştır.  
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Tablo 22.Sinemaya gitme sıklığı ve demografik bilgiler arasındaki ilişki 

Sinemaya hangi sıklıkta gidersiniz? 

  
Haftada 

birden fazla Haftada bir Ayda bir Üç ayda bir Yılda bir Toplam 

Cinsiyet 

Kadın %3.1 %16.8 %44.0 %23.4 %10.1 2806 

Erkek %3.3 %17.8 %45.0 %20.2 %12.3 3087 

Toplam 191 1042 2678 1307 675 5893 

Doğum Yeri 

Metropol %3.4 %15.7 %43.9 %23.2 %12.0 1736 

İl merkezi %2.5 %16.0 %48.2 %20.7 %10.5 1928 

İlçe merkezi %3.7 %15.7 %43.9 %23.2 %12.0 1696 

Bucak ve Köy %3.2 %12.5 %41.1 %25.1 %17.3 533 

 Toplam 191 1042 2678 1307 675 5893 

Eğitim Durumu 

Okur/Yazar Değil %10.3 %32.4 %33.8 %20.6 %2.9 68 

İlkokul Mezunu %8.6 %11.2 %27.6 %22.4 %23.3 108 

Ortaokul Mezunu %3.9 %21.2 %40.6 %18.8 %13.2 623 

Lise Mezunu %2.7 %17.7 %46.7 %21.2 %9.9 3462 

Ön lisans Mezunu %3.6 %15.6 %44.1 %20.2 %13.3 379 

Lisans Mezunu %2.7 %14.5 %43.6 %25.2 %12.4 1093 

Lisansüstü Mezunu %5.5 %16.5 %37.2 %24.4 %14.0 160 

Toplam 191 1042 2678 1307 675 5893 

Medeni Durum 

Hiç evlenmedi %2.8 %17.8 %46.6 %21.4 %9.7 4309 

Evli %4.4 %13.8 %37.9 %23.4 %17.6 1031 

Nişanlı %4.3 %20.0 %40.4 %23.4 %10.2 231 

Dul/Boşanmış %2.4 %18.7 %41.9 %19.5 %15.0 240 

Toplam 187 1020 2644 1288 672 5811 

Çalışma Durumu 

Ücretli/Maaşlı çalışan(kamu) %4.1 %16.6 %40.7 %24.3 %13.6 681 

Ücretli/Maaşlı çalışan(özel) %2.7 %17.7 %45.9 %19.4 %11.8 1496 

Kendi hesabına/iş veren %3.2 %16.9 %43.5 %20.5 %15.1 276 

Ev işleri ile meşgul %4.4 %10.2 %40.5 %27.3 %11.2 192 

Öğrenci %3.1 %18.4 %45.5 %22.0 %9.0 2524 

İş arıyor(iş başı yapmaya hazır) %3.2 %12.1 %42.7 %26.9 %14.5 377 

İş arıyor (iş başı yapmaya hazır değil) %3.3 %18.6 %51.2 %15.8 %9.8 212 

Emekli %3.2 %22.1 %29.5 %14.7 %24.2 89 

Diğer %2.2 %19.6 %39.1 %26.1 %13.0 46 

Toplam 191 1042 2678 1307 675 5893 

Gelir düzeyi 

Cevap yok %4.8 %13.9 %38.4 %21.2 %17.9 381 

1299 TL'nin altında %3.5 %17.2 %44.0 %20.3 %12.6 754 

1300-2600 TL %2.2 %16.5 %44.6 %22.1 %12.7 2371 

2601-3900 TL %3.4 %17.8 %46.0 %22.1 %9.0 1461 

3901 TL'den fazla %4.2 %20.3 %45.1 %21.5 %7.1 926 
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 Toplam 191 1042 2678 1307 675 5893 
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Tablo 22’de Sinemaya gitme sıklığı ile kişilerin demografik bilgileri arasındaki ilişkiler gösterilmiştir. 

Görüşmelere katılan kadınların %44.0’ı ve erkeklerin %45.0’ı sinemaya ayda bir, kadınların %23.4’ü ve 

erkeklerin %20.2’si üç ayda bir, kadınların %16.8’i ve erkeklerin %17.8’i haftada bir, kadınların %10.1’i 

ve erkeklerin %12.3’ü yılda bir, kadınların %3.1’i ve erkeklerin %3.3’ü haftada birden fazla sinemaya 

gitmektedir. 

Kişilerin doğum yerleri ve sinemaya gitme sıklığı arasındaki ilişkiye bakıldığında, bütün doğum yeri 

kategorilerinde en fazla oranların ayda bir ölçeğinde çıktığı görülmektedir. Bu bağlamda, metropolde 

doğanların %43.9’unun, il merkezinde doğanların %48.2’sinin, ilçe merkezinde doğanların %43.9’unun, 

bucak ve köyde doğanların ise %41.1’inin sinemaya ayda bir gittiği görülmektedir. Sinemaya en sık 

gitme ölçeği olarak kullanılan “haftada birden fazla” ölçeğinde ise oranlar şu şekildedir: ilçe merkezinde 

doğanlar %3.7, metropolde doğanlar %3.4, bucak ve köyde doğanlar %3.2 ve il merkezinde doğanlar 

%2.5.  

Sinemaya gitme sıklığı ve eğitim durumu ile ilgili Okur/yazar olmayanların %10.3’ünün, ilkokul 

mezunlarının %8.6’sının, lisansüstü mezunlarının %5.5’inin, ortaokul mezunlarının %3.9’unun, ön lisans 

mezunlarının %3.6’sının, lise mezunlarının %2.7’sinin, lisans mezunlarının %2.7’sinin haftada birden 

fazla sinemaya gittiği söylenebilir. Haftada bir sinemaya giden kişilerin oranlarına bakıldığında, 

okur/yazar olmayanların %32.4’ü, ortaokul mezunlarının %21.2’si, lise mezunlarının %17.7’si bu 

kategoridedir. 

En yüksek oranlara bakıldığında, hiç evlenmemiş kişilerin %46.6’sı ayda bir, evli kişilerin %37.9’u, nişanlı 

kişilerin %40.4’ü, dul/boşanmış kişilerin %41.9’u ayda bir sinemaya gitmektedir. 

Çalışma durumları dağılımına bakıldığında, haftada birden fazla sinemaya gidenlerin oranları şu 

şekildedir: %4.4 ile ev işleri ile meşgul olanlar, %4.1 ile ücretli/maaşlı çalışan(kamu) ve %3.3 ile iş arayan 

(iş başı yapmaya hazır değil) kişiler. En yüksek oranlar bütün çalışma durumu kategorilerinde ayda bir 

seçeneğinde çıkmıştır. İkinci ve üçüncü tercihlere bakıldığında, iş arayan (iş başı yapmaya hazır değil) 

ve emekli kişiler için en yüksek ikinci oran haftada bir ve üçüncü oran ise üç ayda bir seçeneğinde 

görülürken, diğer çalışma durumu kategorilerinde en yüksek ikinci oran üç ayda bir ve üçüncü oran ise 

haftada bir seçeneğindedir.  

Kişilerin gelir düzeyleri dağılımı ve sinemaya gitme sıklıklarına bakıldığında, 3901 TL'den fazla gelir 

düzeyine sahip kişilerin %4.2’si, 1299 TL'nin altında olan kişilerin %3.5’i, 2601-3900 TL arasında olan 

kişilerin %3.4’ü ve 1300-2600 TL arasında olan kişilerin ise %2.2’si haftada birden fazla sinemaya 
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gitmektedir. Diğer göstergelerde de olduğu gibi, katılımcıların geneli hakkında ayda bir sinemaya 

gidenlerin çoğunlukta olduğu söylenebilir. 
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Tablo 23.Kişilerin sinemaya gitmek için tercih ettiği günler ve demografik bilgiler arasındaki ilişki 

Sinemaya hangi günler gidersiniz? 

 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Fark etmez Toplam 

Eğitim Durumu 

Okur/yazar değil 5.9% 14.7% 26.5% 32.4% 35.3% 23.5% 20.6% 64.7% 68 

İlkokul Mezunu 13.8% 19.8% 17.2% 25.0% 31.9% 33.6% 22.4% 59.5% 116 

Ortaokul Mezunu 10.5% 18.7% 26.5% 37.1% 25.9% 33.5% 23.2% 56.0% 638 

Lise Mezunu 8.0% 17.0% 25.0% 34.7% 34.4% 37.7% 26.5% 54.0% 3525 

Ön Lisans Mezunu 9.9% 16.1% 27.6% 35.2% 30.1% 38.3% 26.8% 53.1% 392 

Lisans Mezunu 9.5% 19.4% 26.5% 36.5% 32.1% 33.9% 24.8% 53.1% 1110 

Lisansüstü Mezunu 6.7% 22.6% 22.6% 35.4% 27.4% 29.9% 26.8% 53.7% 164 

Toplam 523 1068 1526 2111 1957 2172 1545 3259 6013 

Medeni Durumu 

Hiç evlenmedi 8.6% 18.1% 25.3% 35.6% 32.6% 36.5% 26.1% 53.5% 4388 

Evli 8.9% 16.7% 24.7% 34.9% 32.3% 35.6% 25.2% 55.5% 1062 

Nişanlı 9.8% 11.1% 29.4% 32.8% 32.8% 35.7% 20.9% 56.6% 235 

Dul/Boşanmış 9.3% 22.0% 24.4% 32.9% 33.3% 32.1% 26.0% 55.3% 246 

Diğer 7.3% 22.0% 31.7% 22.0% 30.5% 37.8% 22.0% 63.4% 82 

Toplam 523 1068 1526 2111 1957 2172 1545 3259 6013 

Cinsiyet 

Kadın 9.5% 18.0% 25.7% 35.0% 33.2% 35.0% 25.2% 54.6% 2880 

Erkek 8.0% 17.5% 25.1% 35.2% 32.0% 37.2% 26.1% 53.8% 3133 

Toplam 523 1068 1526 2111 1957 2172 1545 3259 6013 

Çalışma Durumu 

Ücretli/Maaşlı çalışan(kamu) 10.6% 18.5% 25.9% 33.7% 33.5% 33.8% 24.1% 54.8% 686 

Ücretli/Maaşlı çalışan(özel) 8.2% 17.4% 25.1% 34.6% 33.1% 36.5% 25.8% 55.1% 1533 

Kendi hesabına/işveren 5.4% 12.9% 31.7% 34.5% 31.7% 33.1% 24.1% 57.2% 278 

Ev işleri ile meşgul 10.2% 14.1% 27.8% 34.6% 35.1% 30.7% 23.4% 59.0% 205 

Öğrenci 8.3% 18.0% 25.2% 35.6% 31.9% 36.9% 26.2% 53.7% 2576 

İş arıyor (iş başı yapmaya hazır) 6.3% 17.4% 24.8% 34.8% 34.6% 40.9% 26.4% 51.5% 379 

İş arıyor (iş başı yapmaya hazır değil) 12.1% 20.5% 24.2% 34.0% 30.2% 37.7% 28.4% 50.2% 215 

Emekli 17.9% 25.3% 13.7% 45.3% 32.6% 27.4% 23.2% 48.4% 95 
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Diğer 15.2% 23.9% 23.9% 39.1% 23.9% 30.4% 21.7% 58.7% 46 

Toplam 523 1068 1526 2111 1957 2172 1545 3259 6013 
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Tablo 23’de Görüşülen kişilerin sinemaya hangi günlerde gitmeyi tercih ettiği demografik bilgiler için 

ayrı ayrı ifade edilmiştir.  

 

Öncelikle araştırmaya katılan kişilerin eğitim durumuna göre hangi günler sinemaya gitmeyi tercih 

ettikleri görülmektedir. Araştırmaya katılan ve eğitim durumlarına göre hangi günler sinema gidildiği 

sorusuna tüm eğitim durumlarında en çok tercih edilen seçenek fark etmez seçeneği olduğu 

görülmektedir. Eğitim durumu okur/yazar olmayan 68 kişinin %64.7’si, İlkokul mezunu olan 116 kişinin 

%59.5’i, Ortaokul mezunu 638 kişinin %56.0’ı, Lise mezunu olan 3525 kişinin %54.0’ı, Ön lisans mezunu 

olan 392 kişinin %53.1’i, Lisans mezunu olan 1110 kişinin %53.1’i, Lisansüstü mezunu 164 kişinin 

%53.7’si fark etmez seçeneğini tercih ettiği görülmektedir. Daha sonra en çok tercih edilen günler 

eğitim durumuna göre değişmekle beraber en çok tercih edilen günler Perşembe, Cuma ve Cumartesi 

günleri arasında değişmektedir. Fark etmez seçeneğinden sonra en çok tercih edilen gün okur/yazar 

olmayanlarda %35.3 ile Cuma günü, ilkokul mezunu olanlarda %33.6 ile Cumartesi, Ortaokul mezunu 

olanlarda %37.1 ile Perşembe günü, Lise mezunu olanlarda %37.7 ile Cumartesi günü, Ön lisans mezunu 

olanlarda %38.3 ile Cumartesi günü, Lisans mezunu olanlar %36.5 ile Perşembe günü, Lisansüstü 

mezunu olanlarda %34.5 ile Perşembe günü olduğu görülmektedir. En az tercih edilen gün ise Pazartesi 

günü olduğu görülmektedir. 

Tabloda araştırmaya katılan kişilerin eğitim durumuna göre hangi günler sinemaya gitmeyi tercih 

ettikleri görülmektedir. Araştırmaya katılan ve eğitim durumlarına göre hangi günler sinema gidildiği 

sorusuna tüm medeni durumlarda en çok tercih edilen seçenek fark etmez seçeneği olduğu 

görülmektedir. Medeni durumu hiç evlenmedi olan 4388 kişinin %53.5’ü, Evli olan 1062 kişinin %55.5’i, 

Nişanlı olan 235 kişinin %56.6’sı, Dul/boşanmış olan 246 kişinin %55.3’ü ve diğer olan 82 kişinin %63.4’ü 

fark etmez seçeneği tercih ettiği görülmektedir. Fark etmez seçeneğinden sonra en fazla tercih edilen 

gün Cumartesi günü olduğu görülmektedir. Medeni durumu dul/boşanmış olanlar hariç, hiç 

evlenmemiş, evli, nişanlı ve diğer olanlarda en fazla tercih edilen gün Cumartesi günü olmuştur. Medeni 

durumu dul/boşanmış olan kişilerde fark etmez seçeneğinden sonra en fazla tercih edilen gün 

Perşembe günü olduğu görülmektedir. En az tercih edilen gün ise tüm medeni durumlarda Pazartesi 

günü olduğu görülmektedir. 

Tabloda araştırmaya katılan kişilerin cinsiyet durumuna göre hangi günler sinemaya gitmeyi tercih 

ettikleri görülmektedir. Araştırmaya katılan ve cinsiyet durumlarına göre hangi günler sinemaya 
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gidildiği sorusuna tüm cinsiyet durumlarında fark etmez seçeneği tercih edildiği görülmektedir. Cinsiyet 

durumu kadın olan 2880 kişinin %54.6’sı ve erkek olan 3133 kişinin %53.8’i fark etmez seçeneğini tercih 

ettiği görülmektedir. En az tercih edilen gün ise  tüm cinsiyet durumlarında Pazartesi günü tercih 

edilmiştir. 

Tabloda araştırmaya katılan kişilerin çalışma durumuna göre hangi günler sinemaya gitmeyi tercih 

ettikleri görülmektedir. Araştırmaya katılan ve çalışma durumlarına göre hangi günler sinemaya 

gidildiği sorusuna tüm gelir grupların en çok tercih edilen seçenek fark etmez seçeneği olduğu 

görülmektedir. Çalışma durumu Ücretli/Maaşlı çalışan(kamu) olan 686 kişinin %54.8’i, Ücretli/Maaşlı 

çalışan(özel) olan 1533 kişinin %55.1’i, Kendi hesabına/işveren olan 278 kişinin %57.2’si, Ev işleri ile 

meşgul olan 205 kişinin %59’u, Öğrenci olan 2576 kişinin %53.7’si, İş arıyor (iş başı yapmaya hazır) olan 

379 kişinin %51.5’i, İş arıyor (iş başı yapmaya hazır değil) olan 215 kişinin %50.2’si, Emekli olan 95 kişinin 

%48.4’ü ve diğer olan 46 kişinin %58.7’si fark etmez seçeneğini tercih ettiği görülmektedir. En az tercih 

edilen gün ise tüm çalışma gruplarında Pazartesi günü olduğu görülmektedir.  
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Tablo 24. Siyasi görüş ve sinema alışkanlıkları arasındaki ilişki 

Siyasi Görüş 

  Laik Milliyetçi 
Sosyal 
Demokrat Muhafazakar Sosyalist Ulusalcı Liberal İslamcı Diğer Toplam  

Tercih edilen film türü 

Aksiyon 24.5% 32.8% 15.7% 15.8% 11.0% 4.6% 3.7% 6.0% 5.6% 3162 

Bilim kurgu 25.2% 34.8% 16.3% 15.9% 10.8% 4.7% 3.5% 6.4% 4.8% 2486 

Drama/Duygusal 25.2% 35.3% 16.3% 16.3% 8.5% 5.8% 3.5% 5.5% 5.5% 1352 

Gerilim 23.6% 32.9% 16.3% 16.8% 10.9% 4.0% 3.4% 5.9% 4.9% 1730 

Komedi 24.0% 32.8% 16.7% 15.5% 10.1% 4.2% 3.9% 5.8% 4.9% 1112 

 Toplam 1278 1762 810 835 552 222 187 317 276 5235 

Sinemaya gitme sıklığı 

Haftada birden fazla 23.1% 36.7% 10.7% 16.6% 15.4% 4.7% 2.4% 3.6% 4.1% 169 

Haftada bir 25.1% 35.6% 15.1% 12.8% 12.2% 4.3% 3.4% 5.5% 6.9% 908 

Ayda bir 24.2% 32.5% 16.1% 16.7% 9.8% 4.0% 3.4% 6.4% 4.6% 2335 

3 Ayda bir 24.4% 32.7% 16.3% 17.8% 11.1% 4.4% 3.9% 5.9% 4.8% 1136 

Yılda bir 24.1% 36.1% 13.0% 14.6% 8.5% 4.0% 3.8% 7.2% 6.5% 601 

 Toplam 1255 1732 793 825 543 215 182 315 271  5149 

Hangi ülke yapımı 

Yerli filmler 24.7% 33.7% 15.6% 16.0% 10.4% 4.3% 3.5% 5.8% 5.1% 4093 

Hollywood filmleri 25.1% 33.9% 15.2% 16.8% 10.2% 4.4% 3.7% 5.8% 5.4% 3582 

Avrupa filmleri 26.7% 35.0% 16.2% 16.3% 10.6% 5.0% 3.5% 5.3% 4.7% 2002 

Orta doğu filmleri 28.3% 34.3% 17.2% 13.9% 10.5% 3.8% 4.7% 6.9% 4.7% 329 

Uzak doğu filmleri 24.8% 34.0% 17.2% 13.9% 10.5% 3.8% 4.7% 6.9% 4.7% 447 

Bollywood(Hint)filmleri 22.3% 34.1+ 18.1% 14.7% 10.3% 4.2% 3.6% 5.3% 6.5% 619 

Diğer 25.7% 35.1% 14.9% 9.5% 17.6% 4.1% 2.7% 5.4% 1.4% 74 

 Toplam 1271 1746 799 835 548 222 187 317 274 5202 

Sinemada izlemektense evde izlemek 

Evet 24.0% 33.0% 15.9% 16.9% 10.4% 4.1% 3.6% 6.2% 5.4% 4667 

Hayır 27.9% 38.2% 12.2% 8.7% 12.3% 5.4% 3.6% 5.3% 4.3% 584 

 Toplam 1281 1765 812 838 556 223 187 319 276 5251 



67 

 

Sinemaya nerede gidersiniz? 

AVM 24.2% 32.9% 15.1% 16.1% 10.8% 4.2% 3.6% 6.4% 5.4% 3947 

Şehir merkezi 24.3% 34.1% 18.3% 16.3% 8.3% 5.2% 3.6% 5.2% 4.9% 387 

Tarihi sinema salonları 22.6% 41.9% 12.9% 16.1% 6.5% 1.6% 4.8% 4.8% 8.1% 62 

Açık hava sineması 18.5% 35.2% 14.8% 11.1% 16.7% 7.4% 1.9% 1.9% 3.7% 54 

Fark etmez 25.6% 35.5% 15.4% 16.0% 11.2% 3.5% 3.5% 6.1% 4.4% 636 

 Toplam 1237 1703 782 818 543 213 182 314 266 5086 

Sinemadan önce/sonra aktivite yapma 

Evet 27.8% 36.3% 13.7% 13.3% 10.8% 4.8% 3.2% 6.2% 5.3% 3891 

Hayır 14.7% 25.9% 20.4% 23.7% 10.1% 2.7% 4.7% 5.6% 5.1% 1360 

 Toplam 1281 1765 812 838 556 223 187 319 276 5251 

Filmi sinemada izleme nedeni  

Kalitesi 28.4% 31.2% 17.1% 17.6% 10.7% 4.1% 3.9% 5.4% 5.3% 1817 

Emeğe saygı 22.8% 40.6% 12.1% 10.5% 11.2% 4.1% 3.0% 7.6% 5.2% 911 

Merak 22.5% 35.5% 12.7% 15.0% 14.5% 4.5% 3.3% 7.0% 3.0% 733 

Keyif 21.8% 32.0% 16.6% 17.5% 8.7% 4.1% 3.6% 5.5% 6.0% 1686 

Diğer 23.1% 26.9% 18.3% 17.3% 7.7% 8.7% 4.8% 6.7% 7.7% 104 

 Toplam 1281 1765 812 838 556 223 187 319 276 5251 

Sinemaya ayrılan aylık bütçe 

50 TL'nin altında 20.7% 30.2% 17.5% 20.1% 9.5% 3.5% 3.8% 6.8% 5.4% 2969 

51-100 TL 29.1% 38.1% 11.9% 10.2% 12.2% 5.7% 3.3% 4.8% 4.8% 1766 

101-250 TL 28.0% 36.8% 16.3% 11.8% 11.0% 2.5% 3.3% 6.5% 7.0% 400 

251-500 TL 31.2% 39.8% 16.1% 14.0% 12.9% 5.4% 1.1% 6.5% 3.2% 93 

501 TL'den fazla 47.8% 47.8% 13.0% 4.3% 13.0% 17.4% 8.7% 0.0% 8.7% 23 

 Toplam 1281 1765 812 838 556 223 187 319 276 5251 
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Tablo 24’de araştırmaya katılan sinema seyircilerinin siyasi görüşleri ile en fazla tercih ettikleri film türü, 

sinemaya gitme sıklıkları, hangi ülke yapımı filmleri daha çok tercih ettikleri, sinemaya kimlerle 

gittikleri, bir filmi sinemada izlemektense evde izleyip izlemedikleri, sinemaya nerede gittikleri, 

sinemadan önce başka aktivite  yapıp yapmadıkları, filmi sinemada izleme nedenleri ve sinemaya 

ayrılan aylık bütçe miktarı arasındaki ilişkiler ayrı ayrı incelenmiştir. 

Araştırmaya katılan seyircilerin siyasi görüşleri toplamda en fazla tercih edilen ilk 5 film türüne göre 

bakıldığında tüm siyasi görüşler içerisinde en çok tercih edilen film türü aksiyon olduğu görülmektedir. 

Tabloya göre 3162 kişi aksiyon film türünü tercih etmiştir ve bu kişiler içerisinde siyasi görüşü Laik 

olanların %24.5’i, Milliyetçi olanların %32.8’i, Sosyal Demokrat olanların %15.7’si, Muhafazakar 

olanların %15.8’i, Sosyalist olanların %11.0’ı, Ulusalcı olanlar %4.6’sı, Liberal olanlar %3.7’si, İslamcı 

olanlar %6.0’ı ve diğer seçeneğini işaretleyenlerin %5.6’sı aksiyon film türünü tercih ettiği 

görülmektedir.   

Araştırmaya katılan seyircilerin siyasi görüşleri ve sinemaya gitme sıklığına göre bakıldığında tüm siyasi 

görüşler içerisinde en çok tercih edilen sıklık ayda bir olduğu görülmektedir. Tabloya göre 2335 kişi 

ayda bir sefer sinemaya gitmeyi tercih etmektedir ve bu kişiler içerisinde siyasi görüşü Laik olanların 

%%24.2’si, Milliyetçi olanların %32.5’i, Sosyal Demokrat olanların %16.1’i, Muhafazakar olanlar 

%16.7’si, Sosyalist olanların olanlar %9.8’i, Ulusalcı olanların %4.0’ı, Liberal olanların %3.4’ü, İslamcı 

olanların %6.4’ü ve diğer seçeneğini işaretleyenlerin %4.6’sı bu grubu oluşturmaktadır. En az tercih 

edilen sıklık ise 169 kişiyle haftada birden fazla olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılan seyircilerin siyasi görüşlerine göre hangi ülke yapımı filmleri daha çok tercih 

ettikleri karşılaştırıldığında tüm siyasi görüşler içerisinde en çok tercih edilen ülke yapımı film türü yerli 

filmler olduğu görülmektedir. Tabloya göre 4093 kişi yerli filmleri tercih etmektedir ve bu kişiler 

içerisinde siyasi görüşü Laik olanların %24.7’si, Milliyetçi olanların %33.7’si, Sosyal Demokrat olanların 

%15.6’sı, Muhafazakar olanlar %16.0’ı, Sosyalist olanların olanlar %10.4’ü, Ulusalcı olanların %4.3’ü, 

Liberal olanların %3.5’i , İslamcı olanların %5.8’i  ve Diğer seçeneğini işaretleyenlerin %5.1’i bu grubu 

oluşturmaktadır. En az tercih edilen ülke yapımı film türü ise 94 kişiyle diğer olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılan seyircilerin siyasi görüşlerine göre bir filmi sinemada izlemektense evde izleyip 

izlemedikleri sorusuna tüm siyasi görüşler içerisinde en çok tercih edilen seçeneğin evet olduğu 

görülmektedir. 4667 kişi evet seçeneğini tercih etmiştir ve bu kişiler içerisinde siyasi görüşü Laik 

olanların %24.0’ı, Milliyetçi olanların %33.0’ı, Sosyal Demokrat olanların %15.9’u, Muhafazakar olanlar 
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%16.9’u, Sosyalist olanların olanlar %10.4’ü, Ulusalcı olanların %4.1’i, Liberal olanların %3.6’sı, İslamcı 

olanların %6.2’si ve diğer seçeneğini işaretleyenlerin %5.4’ü bu grubu oluşturmaktadır. 584 kişi ise hayır 

seçeneğini tercih ettiği görülmektedir. 

Araştırmaya katılan seyircilerin siyasi görüşlerine göre sinemaya nerede gidildiği sorusuna tüm siyasi 

görüşler içerisinde en çok tercih edilen yer AVM olduğu görülmektedir. 3947 kişi AVM seçeneğini tercih 

etmiştir ve araştırmaya katılan kişiler içerisinde siyasi görüşü Laik olanların %24.’si, Milliyetçi olanların 

%32.9’u, Sosyal Demokrat olanların %15.1’i, Muhafazakar olanlar %16.1’i, Sosyalist olanların olanlar 

%10.8’i, Ulusalcı olanların %4.2’si, Liberal olanların %3.6’sı, İslamcı olanların %6.4’ü ve diğer seçeneğini 

işaretleyenlerin %5.4’ü bu grubu oluşturmaktadır. En az tercih edilen seçenek ise 54 kişiyle Açık hava 

sineması olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılan seyircilerin siyasi görüşlerine göre sinemadan önce/sonra aktivite yapılıp 

yapılmadığı sorusuna tüm siyasi görüşler içerisinde en çok tercih edilen seçeneğin evet seçeneği olduğu 

görülmektedir. 3891 kişi evet seçeneği tercih etmiştir ve araştırmaya katılan kişiler içerisinde siyasi 

görüşü Laik olanların %27.8’i, Milliyetçi olanların %36.3’ü, Sosyal Demokrat olanların %13.7’si, 

Muhafazakar olanlar %13.3’ü, Sosyalist olanların olanlar %10.8’i, Ulusalcı olanların %4.8’i, Liberal 

olanların %3.2si, İslamcı olanların %6.2’si ve diğer seçeneğini işaretleyenlerin %5.3’ü bu grubu 

oluşturmaktadır. 1360 kişi ise hayır seçeneğini tercih ettiği görülmektedir. 

Araştırmaya katılan seyircilerin siyasi görüşlerine göre filmi sinemada izleme nedeni sorusunda en fazla 

tercih edilen seçenek tüm siyasi görüşler içerisinde en çok tercih edilen seçeneğin kalitesi olduğu 

görülmektedir. 1817 kişi kalitesi seçeneğini tercih etmiştir ve bu kişiler içerisinde siyasi görüşü Laik 

olanların %28.4’ü, Milliyetçi olanların %31.2’si, Sosyal Demokrat olanların %17.1’i, Muhafazakar olanlar 

%17.6’sı, Sosyalist olanların %10.7’si, Ulusalcı olanların %4.1’i, Liberal olanların %3.9’u, İslamcı 

olanların %5.4’ü ve diğer olanların %5.3’ü bu grubu oluşturmaktadır. En az tercih edilen seçenek ise 

104 kişi ile diğer olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılan seyircilerin siyasi görüşlerine göre sinemaya ayrılan bütçe sorusuna en fazla tercih 

edilen seçenek tüm siyasi görüşler içerisinde en çok tercih edilen seçeneğin  50 TL’nin altında olduğu 

görülmektedir. 2969 kişi 50 TL’nin altında seçeneğini tercih etmiştir ve bu  kişiler içerisinde siyasi görüşü 

Laik olanların %20.7’si, Milliyetçi olanların %30.2’si, Sosyal Demokrat olanların %17.5’i, Muhafazakar 

olanlar %20.1’i, Sosyalist olanların olanlar %9.5’i, Ulusalcı olanların %3.5’i, Liberal olanların %3.8’i, 
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İslamcı olanların %6.8’i ve diğer seçeneğini işaretleyenlerin %5.4’ü bu grubu oluşturmaktadır. 1360 kişi 

ise hayır seçeneğini tercih ettiği görülmektedir. 

Siyasi görüş ve diğer etkenler göz önüne alındığında tüm siyasi görüşlerde en fazla tercih edilen 

seçeneklerin aynı oldu görülmektedir. Siyasi görüş ve diğer değişkenler, tercih edilen film türü, 

sinemaya gitme sıklığı, hangi ülke film yapımı tercih ettiği, sinemaya kimlerle gidersiniz, sinemada 

izlemektense evde izleme tercihleri, sinemaya nerede gidersiniz, sinemadan önce/sonra aktivite 

yapmak, filmi sinemada izleme nedeni, sinemaya ayrılan aylık bütçe değişkenlerinde en çok tercih 

edilen seçeneklerin aynı olması yukarıdaki tabloya göre siyasi görüşün tercihler konusundan çok önemli 

bir etken olmadığı görülmektedir. 

6. ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ 

Şekil 1. Sinemaya gitme sıklığı ve eğitim ilişkisi 

 

En çok lise ve ön lisans-lisans mezunları ayda bir sinemaya gitme sıklığı gösterirken, ortaokul ve ilkokul 

ve altı mezunları ile haftada birden fazla ile haftada bir sinemaya gitme eğilimi arasında ilişki vardır. 

Lisansüstü mezunu olma ile sinemaya gitme sıklığı arasında anlamlı bir ilişki görülmemekte ve diğer 

eğitim gruplarından oldukça farklılaşmaktadır. 
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Şekil 2. Medeni durum ve film tercihi ilişkisi 

 

Seyirciler bir filmi en çok kalitesi ve keyif için tercih ederken, diğer seyircilerle filmin kalitesi arasında 

negatif, emeğe saygı arasında ise ve emeğe saygı arasında pozitif ilişki vardır. Dul/boşanmış olma ile bir 

filmi tercih nedeni arasında nispeten bir ilişki görülmemektedir. 
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Şekil 3. Aile refah düzeyi ve film tercihi ilişkisi 

 

Ailesinin refah düzeyi çok iyi ve iyi olanların bir filmi sinemada tercih etmesinin nedeni kalitesi ve 

emeğe saygı yönünde eğilim gösterirken, yine refah düzeyi çok kötü olanlar da kalitesi için filmi 

sinemada seyretme eğilimi içerisindedir. Refah düzeyi kötü ve orta olanlarda ise keyif nedeni ile filmi 

sinemada seyretme eğilimi söz konusudur. 

Çok_kötü

Orta

Kötü

İyi

Çok_iyi

Kalitesi

Emeğe_saygı

Merak

Keyif

Diğer

-.
5

0
.5

1

D
im

e
n
s
io

n
 2

 (
3
7

.8
%

)

-.5 0 .5 1
Dimension 1 (51.1%)

D08: Ailenin refah düzeyi K19: Bir filmi sinemada tercih etmenizin nedeni nedir?

coordinates in symmetric normalization

Correspondence analysis biplot



73 

 

Şekil 4. Ailenin refah düzeyi ve kültür/sanat faaliyetlerine ayırılan bütçe ilişkisi 

 

Refah düzeyi kötü, çok kötü ve orta olanlarda 50 TL’nin altında bütçe ayırma eğilimi varken, refah 

düzeyi iyi ve çok iyi olanlarda ayrılan bütçe miktarında artış eğilimi söz konusudur. 
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Şekil 5. Eğitim durumu ve sinemaya gidilen saatlerin ilişkisi 

 

İlkokul ve altı mezunlarda diğerlerine nazaran geç saatlerde ve erken saatlerde gitme eğilimi sözkonusu 

iken, lise, önlisans-lisan eğitimlilerde nispeten benzer davranış ve saatler arasında daha homojen 

dağılım söz konusudur.  

Şekil 6. Doğum yeri ve sinema biletini alma zamanı ilişkisi 
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Metropol doğumlu seyircilerde diğerlerine nazaran sinema biletini bir kaç gün ya da saat önce eğilimi 

artarken, ilçe merkezi ve bucak, köy doğumlularda seans öncesi bilet alma eğilimi diğerlerine nazaran 

daha fazla olma eğilimindedir. 

Şekil 7. Doğum yeri ve izlenen filmi belirleme zamanı ilişkisi 

 

Metropol doğumlular izleyeceği filmi önceden belirleme eğiliminde iken, özellikle bucak ve köy 

doğumlularda sinema saatinde belirleme eğilimi artmaktadır. 
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Şekil 8. Doğum yeri ve sinema biletinin satın alındığı yer ilişkisi 

 

Metropol doğumlularda diğerlerine nazaran sinema biletini internetten alma eğilimi artarken, 

diğerlerinde bu oran nispeten azalma eğilimi göstermektedir. 
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Şekil 9. Sinemaya gitme sıklığı karar ağacı modeli 

 

Sinema seyircilerinin sinemaya gitme sıklığını etkileyen en önemli faktörler eğitim durumu ve doğum 

yeridir. Sinemaya gitme sıklığını eğitim durumu doğum yerine göre daha fazla açıklamaktadır. Sinemaya 

gitme sıklığı bakımından lise, ön lisans ve lisans mezunları benzer davranış gösterirken, ortaokul ve 

ilkokul altı ile lisansüstü öğrencileri de kendi aralarında benzer davranış göstermektedir. 

Lise, önlisans ve lisans grubu aynı zamanda doğum yerlerine göre de sinemaya gitme sıklıkları 

bakımından farklılık göstermektedir. Sinemaya gidenlerin %52.9’u lise, önlisans ve lisans mezunu ve 

aynı zamanda il merkezi veya ilçe merkezinde doğmuş kişiler iken, %23.9’u metropol, %7 si de bucak 

ve köy doğumludur. 

Ortaokul ve ilkokul altı ile lisansüstü öğrencilerin sinemaya gitme sıklıkları doğum yerine göre anlamlı 

farklılık göstermemektedir.  



78 

 

Şekil 10. Sinema filmi tercih etme nedeni karar ağacı modeli 
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Bir filmi sinemada izleme nedeni en çok medeni duruma göre anlamlı farklık göstermektedir. Aynı 

zamanda, hiç evlenmemiş, diğer ve nişanlı grubundaki seyirciler ailenin refah düzeyine göre de filmi 

sinemada izleme bakımından anlamlı biçimde farklılaşırken, medeni durumun diğer grubundaki 

seyirciler ailenin refah düzeyi bakımından anlamlı biçimde farklılaşmamaktadır. 

Sinema seyircilerinin büyük çoğunluğu %78.2 si  hiç evlenmemiş, diğer ve nişanlı grunda iken, %4.1 i 

dul/boşanmış grubundaki kişilerdir. 

Hiç evlenmemiş, nişanlı ve diğer grubundaki seyircilerin sinemayı evde izleme nedenleri aynı zamanda 

ailenin refah düzeyi algısı ile de ilişkilidir. Medeni durumun diğer kategorileri ise ailenin refah düzeyi 

algısı bakımından farklılık göstermemektedir. Yukarıda verilen ağaç diyagramındaki seyirci alt 

gruplarına ilişkin yüzde dağılımlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

Tablo 25. Medeni durum ve sinemada film izleme nedeni 

 Kalitesi Emeğe saygı Merak Keyif Diğer 

Tüm seyirciler 35.1 16.9 13.9 32.0 2.1 

Hiç evlenmemiş, diğer, nişanlı 35.5 16.5 14.7 31.6 1.7 

Evli 32.4 17.9 11.4 34.7 3.7 

Boşanmış 39.0 22.0 10.2 27.2 1.6 

Hiç evlenmemiş, diğer, nişanlı - Orta, iyi 35.1 16.5 15.4 31.3 1.6 

Hiç evlenmemiş, diğer, nişanlı- çok kötü, kötü 37.0 13.4 11.0 36.2 2.4 

Hiç evlenmemiş, diğer, nişanlı - çok iyi 37.7 25.0 11.8 23.6 1.9 



80 

 

Şekil 11. Kültür sanat faaliyetlerine ayrılan bütçe karar ağacı modeli 
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Kültür ve sanat faaliyetlerine ayrılan aylık bütçe ailenin refah düzeyi algısına göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. Orta ve çok kötü refah düzeyi grubundaki bireyler doğum yerine göre anlamlı bir 

farklılık gösterirken İyi refah düzeyi algısı olanlar eğitim durumuna göre refah düzeyi algısını kötü olarak 

belirtenler de doğum yerine göre anlamlı farklılıklar göstermiştir. Refah düzeyi algısını çok iyi olarak 

belirten grup doğum yeri ya da eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir. 

Sinema seyircilerinin %58.7 si refah düzeyini orta ve çok kötü olarak belirten seyircilerin kültür ve sanat 

faaliyetlerine ayırdıkları bütçe doğum yeri ile ilişkilidir. İl merkezi, ilçe merkezi ve bucak ve köyde doğan 

orta ve çok kötü refah düzeyi algısı olan seyircilerin %66.4’ü kültür ve sanat faaliyetlerine aylık 50 TL’nin 

altında bütçe ayırırken metropolde doğan seyircilerin % 48.5’I 50 TL’nin altında, 40.6 sı ise 50-100 TL 

arası bütçe ayırmaktadır. 

Refah düzeyini iyi olarak belirten kitlenin farklılık oluşturduğu eğitim düzeyine bakıldığında önlisans ve 

lisans ile lisansüstü grubundaki seyircilerin çoğunun kültür ve sanat faaliyetlerine ayırdığı bütçe 50-100 

TL arası olarak belirtilirken, lise, ortaokul, ilkokul ve altı eğitim düzeyine sahip seyirci gruplarının 

çoğunluğu aylık 50 TL’nin altında bütçe ayırmaktadır. 

Son olarak refah düzeyi kötü olarak belirtenlerin çoğunluğu il merkezi, bucak ve köy doğumludur ve 

sanat ve kültür faaliyetlerine ayrılan aylık bütçe miktarı 50 TL’nin altındadır.Ailesi kötü refah 

düzeyinden olan ve ilçe merkezi ve metropolda doğan seyircilerin de ayırdığı bütçe miktarı da 50 TL’nin 

altındadır. 
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Şekil 12. Sinemaya gitme saati karar ağacı modeli 

 

Sinemaya genelde gidilen saat aralığı en çok eğitim durumuna göre anlamlı farklık göstermektedir. 

Lisansüstü ve ilkokul ve altı eğitim düzeyinden sinema seyircileri de yaş gruplarına göre anlamlı bir 

şekilde farklılaşmıştır. Sinema seyircilerinin %83.6’sı lise, önlisans ve lisans eğitim düzeyine sahipken 

grup içinde anlamlı farklılık oluşturan değişken bulunmamaktadır. 

Lisansüstü, ilkokul ve altı eğitim düzeyinden 25-29, 15-19, 45-49, 55-59 yaş grupları benzerlik 

gösterirken %37.8’i olan çoğunluğu genellikle 17-19 saatleri arasında sinemaya gitmektedir.30-34, 20-

24, 60-64, 50-54, 35-39, 40-44 yaş aralığındaki seyircilerin çoğunluğu 19-21 saatleri arasında sinemaya 

gitmektedir. 
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Şekil 13. Sinema biletinin alındığı yer karar ağacı modeli 
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Genelde sinema biletinin alındığı yer en çok doğum yerine göre anlamlı farklık göstermektedir. Doğum yeri 

metropol olanların yaş gruplarına göre farklılaştığı görülürken; il, ilçe merkezi, bucak ve köyde doğan seyirciler 

ailenin refah düzeyi algısına göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı gözlenmiştir. 

İl, ilçe merkezi, bucak ve köyde doğan seyircilerin büyük çoğunluğunu oluşturan orta, kötü refah düzeyi 

grubunun %91.5’i, çok kötü, iyi refah düzeyi grubunun %86.9’u iyi refah düzeyi grubunun da % 80.9’u sinema 

biletini sinema salonu gişesinden almaktadır.  Metropolde doğan seyircilerin büyük çoğunluğunu oluşturan 

25-29, 20-24, 60-64,  55-59 yaş gruplarının % 81.8’i, 30-34, 45-49, 40-44 yaş gruplarının % 81.6’sı, 15-19, 50-

54 yaş gruplarının  %89’u,  35-39 yaş grubunun %73.8’I biletlerini sinema salonu gişesinden almaktadır
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Şekil 14. Sinema filmi belirleme zamanı karar ağacı modeli
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Sinemada izlenecek filmin belirlenme zamanı en çok doğum yerine göre anlamlı farklık göstermektedir. Doğum 

yeri il merkezi ve bucak ve köy olanların aile refah düzeyine göre farklılaştığı görülürken; ilçe merkezi ve 

metropolde doğan seyirciler eğitim durumuna göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı gözlenmiştir. 

İl merkezinde doğan seyircilerin orta, çok kötü, kötü grubu ayrı, iyi grubu ayrı ve son olarak çok iyi grubu ayrı 

özellik gösterse de hepsinde en çok tercih edilen seçenek izlenecek filmin önceden belirlenmesi  olarak 

belirlenmiştir. İlçe merkezi ve metropolde doğan seyircilerden eğitim durumu ilkokul ve altı olan grubu 

izlenecek filmi sinema salonu gişesinde belirlerken diğer tüm eğitim düzeyi seyircileri büyük çoğunluklar 

önceden belirlendiğini belirtmiştir. Bucak ve köyde doğan seyircilerin büyük çoğunluğunu oluşturan orta, iyi, 

çok iyi, kötü refah düzeyi grubunun çoğunluğunu oluşturan %53.9’u izleyeceği filmi önceden belirlerken, çok 

kötü refah düzeyi grubunun %53.8’i izleyeceği filmi sinema salonu gişesinde belirlemektedir. 

Şekil 15. Sinema biletinin alınma zamanı karar ağacı modeli 
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Genelde sinema biletini alma zamanı en çok doğum yerine göre anlamlı farklık göstermektedir. Doğum yeri 

metropol olanların  herhangibir değişken ile anlamlı farklılığı bulunmadığı halde il, ilçe merkezi, bucak ve köyde 

doğan seyircilerin aile refah düzeyi algısına bakıldığında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür.  

İl, ilçe merkezi, bucak ve köyde doğan seyircilerin büyük çoğunluğunu oluşturan orta refah düzeyi grubunun 

%60.2’si sinema biletini seans öncesi almaktadır. Çok kötü, iyi, çok iyi ve kötü reafh düzeyi gruplarının da büyük 

çoğunlukları sinema biletlerini seans öncesi almaktadır. 
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7. SONUÇLAR 

Sakarya Üniversitesi tarafından yürütülen Türkiye’de Sinema İzleyicilerinin Profilini ve İzleme Alışkanlıkları 

Ölçme Araştırması kapsamında, çok aşamalı tabakalı rastgele örnekleme yöntemi kullanılmış olup, İBBS-2 

bölgelerinden rastgele yöntemle seçilen illerde, belirlenen sinema salonları önünde rastgele seçim yöntemi ile 

seçilen kişiler ile yüz yüze anket uygulaması yapılmıştır. Araştırma kapsamında, 6013 kişi ile yüz yüze 

görüşülmüştür. 

Araştırmanın soru formu tasarımında literatür incelemesi yapılmış olup, sorular oluşturulmuştur. Soru formu 

toplamda 45 kapalı uçlu sorudan oluşmaktadır. Soru formunda demografik bilgileri, kitle iletişim araçları 

kullanımları, kültür-sanat etkinliklerine katılımları, çeşitli değerlere verilen önem, siyasi görüşleri, sinema 

izleme alışkanlıkları detaylı olarak ele alınmıştır. 

Saha çalışması öncesinde, saha personeline anketin tanıtımı yapılmış olup yarım günlük saha uygulama eğitimi 

verilmiştir. 

Alan çalışması 2016 Haziran ayı içerisinde bitirilmiş olup, veri girişi ve temizliğinin ardından ileri istatistiki 

yöntemler de kullanılarak analizler yapılmıştır. 

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; 

 Sinema izleyicileri bir filmi seçerken en önemli unsurların filmin konusu (%49.8) ve türü (%38.0) olduğu 

sonucu çıkmıştır. Diğer önemli unsurlar sırasıyla filmin yönetmeni, için yapımcısı/prodüksiyonu, aldığı 

ödüller, uzman görüşleri, forumlar/yorumlar, oyuncu kadrosu, izleyici sayısı, ülkesi, dili, filmin süresi ve 

promosyonlu bilet imkanı olduğu, 

 Cinsiyet temelinde ülke yapımlarına bakıldığında, erkeklerin %79.4’ü ve kadınların %77.3’ü yerli film, 

erkeklerin %69.9’u ve kadınların %67.9’u Hollywood filmi, kadınların %39’u ve erkeklerin %38.1’i 

Avrupa filmi izlemektedir. Kadınların %4.0’ı ve erkeklerin %2.2’si Orta doğu filmleri, kadınların %4.3’ü 

ve erkeklerin %4.2’si Uzak doğu filmleri, kadınların %7.2’si ve erkeklerin %4.6’sı Bollywood (Hint) 

filmleri izlediği, 

 2016 yılında en çok beğendiniz üç film hangisidir sorusuna cevap olarak en çok beğenilen filmler 

sırasıyla Düğün Dernek, Kolpaçino ve Delibal olmuştur. Yabancı film kategorisinde en çok beğenilen 

filmler ise sırasıyla Deadpool, Captain America ve Batman Süpermen’e Karşı olmuştur. 

 Bugüne kadar izlediğiniz filmler arasında en çok beğendiğiniz üç film hangileridir sorusuna gelen 

cevaplar yerli ve yabancı film kategorilerine ayrılarak incelenmiştir. Gelen cevaplar doğrultusunda yerli 
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film kategorisinde en çok beğenilen üç film sırasıyla Düğün Dernek, Recep İvedik ve Delibal olmuştur. 

Yabancı film kategorisinde en çok beğenilen filmler ise sırasıyla Esaretin Bedeli, Yüzüklerin Efendisi ve 

Hızlı ve Öfkeli olmuştur. 

 En çok beğendiniz üç film oyuncusu kimlerdir sorusuna 6013 kişiden gelen cevaplar yerli ve yabancı 

film oyuncuları kategorilerine ayrılarak incelenmiştir. Gelen cevaplar doğrultusunda en çok beğenilen 

yerli film oyuncuları sırasıyla Kemal Sunal, Cem Yılmaz ve Burak Özçivit olmuştur. Yabancı film 

oyuncuları kategorisinde ise sırasıyla Leonardo Di Caprio, Brad Pitt ve Johnny Depp olmuştur. 

  

 Sinema izleyicilerinin sinemaya gitme sıklığını etkileyen en önemli faktörler eğitim durumu ve doğum 

yeridir. Sinemaya gitme sıklığını eğitim durumu olduğu,  

 Seyircilerin geneli bir filmi en çok kalitesi ve keyif için tercih ederken, ailesinin refah düzeyi çok iyi ve 

iyi olanların bir filmi sinemada tercih etmesinin nedeni kalitesi ve emeğe saygı yönünde eğilim 

gösterdiği, 

 Refah düzeyi çok kötü olanlar ise kalitesi için filmi sinemada seyretme eğilimi içerisindedir. Refah 

düzeyi kötü ve orta olanlarda ise keyif nedeni ile filmi sinemada seyretme eğilimi gösterdiği, 

 Refah düzeyi kötü, çok kötü ve orta olanlarda 50 TL’nin altında bütçe ayırma eğilimi varken, refah 

düzeyi iyi ve çok iyi olanlarda ayrılan bütçe miktarında artış olduğu 

 İlkokul ve altı mezunlarda diğerlerine nazaran geç saatlerde ve erken saatlerde gitme eğilimi sözkonusu 

iken, lise, önlisans-lisan eğitimlilerde nispeten benzer davranış ve saatler arasında daha homojen 

dağılım olduğu,  

 Metropol doğumlu seyircilerde diğerleri ile karşılaştırıldığında sinema biletini bir kaç gün ya da saat 

önce eğilimi alırken, ilçe merkezi ve bucak, köy doğumlularda seans öncesi bilet alma eğilimi diğerlerine 

nazaran daha fazla olma eğilimi görüldüğü 

 Metropol doğumlular izleyeceği filmi önceden belirleme eğiliminde iken, özellikle bucak ve köy 

doğumlularda sinema saatinde belirleme eğilimi artmaktadır. Yine metropol doğumlularda diğerlerine 

nazaran sinema biletini internetten alma eğilimi artarken, diğerlerinde bu oran nispeten azalma 

eğilimimde olduğu, 

 Siyasi görüş ve diğer etkenler göz önüne alındığında tüm siyasi görüşlerde en fazla tercih edilen 

seçeneklerin aynı olduğu , 

 Siyasi görüş ve tercih edilen film türü, sinemaya gitme sıklığı, hangi ülke film yapımı tercih ettiği, 

sinemada izlemektense evde izleme tercihleri, sinemaya nerede gittikleri, sinemadan önce/sonra 
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aktivite yapılması, filmi sinemada izleme nedeni, sinemaya ayrılan aylık bütçe değişkenleri arasındaki 

ilişkiye bakıldığında en çok tercih edilen seçeneklerin genel olarak aynı olması, 

araştırmanın en önemli sonuçlarındandır.  


