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3. INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONGRESS

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE MÜZİK: MÜZİK ENDÜSTRİSİNDE YAŞANAN
DİJİTALLEŞMENİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI
Doç. Dr. Mihalis KUYUCU
Alanya HEP Üniversitesi
ORCID ID: 0000-0002-1931-6844
ÖZET
Müzik sektöründe yaşanan dijital dönüşüm endüstrinin adeta yeniden şekillenmesine neden
olmuştur. Dijital dönüşümden önce müziğin üretim ve dağıtımı geleneksel yollarla
yapılmaktaydı. Bir müzik ürünü olan müzik eseri plak, kaset, cd gibi fiziksel bir araca
kaydedilir, bu fiziksel araç müzik marketlerle gönderilir ve müzik tüketicisi dinlemek istediği
müzik ürününü müzik marketlerden belli bir bedel ödeyerek satın alırdı. Satın alınan bu müzik
ürünü evde veya araba veya iş yerinde bir müzik çalar aracılığı ile dinlenmekteydi. Bu süreç
müzik endüstrisinin ekosisteminin farklı ayaklarının da ortaya çıkmasına neden olmuştu.
Mesela müzik ürününün kaydedildiği kaset, plak ve cd’yi üreten fabrika, kaydı yapan stüdyolar,
plak veya cd’leri müzik marketlere dağıtan dağıtımcı ve nihayet o müzik ürününü tüketici
konumundaki müzik dinleyicisine satan müzik marketlerde çalışan kişiler bu ekosistemi
oluşturmuştur. Dünyada yaşanan dijital dönüşüm sonrasında pek çok sektör olduğu gibi müzik
sektörü de bu dijital dönüşümden etkilenmiştir. Dijitalleşme sonrasında yukarıda anlatılan
müzik üretim ve dağıtım ekosistemi kökünden değişmiş ve müzik dinleyicisi müziği sadece
dijital platformlar aracılığı ile dinlemeye başlamıştır. Geçmişte müzik ürünlerinin tüketiciye
ulaşmasını sağlayan kasetler, plaklar, CD’ler, müzik marketler, yerini dijital müzik
platformlarına bırakmıştır. Bu çalışmada dünyada yaşanan ve müzik endüstrisinin adeta
yapısını kökünden değiştiren dijitalleşme ışığında müzik piyasasının değerlendirilmesi
yapılmıştır. Bu kapsamda konservatuvarda müzik eğitimi gören ve hem müzik tüketicisi hem
de müzik üreticisi konumunda olan gençlerle yapılan mülakatlarda müzik endüstrisinde
yaşanan bu dijital dönüşümün etkileri betimlenmiştir. Araştırmanın temel sorusu “Dijital
dönüşümün müzik endüstrisine olan avantajları ve dezavantajları nelerdir?” Çalışmanın
sonunda bu dönüşümün avantaj ve dezavantajları kıyaslanmış, hangi tarafın daha fazla etki
ettiği ve dijital dönüşümün müzik endüstrisine zarar mı yoksa yarar mı sağladığı konusu
tartışmaya açılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Dijital Dönüşüm, Dijital Müzik, Müzik Market, Plak, Kaset, CD.
DIGITAL TRANSFORMATION AND MUSIC: ADVANTAGES AND
DISADVANTAGES OF DIGITIZATION IN THE MUSIC INDUSTRY
ABSTRACT
The digital transformation in the music industry has literally reshaped the industry. Before the
digital transformation, the production and distribution of music was done in traditional ways.
A musical piece, which is a musical product, was recorded on a physical device such as a
longplay, cassette, and CD, this physical device was sent to music stores, and the music
consumer were buying the music product he wanted to listen to from music stores by paying a
certain price. This purchased music product was listened to at home, in the car or at work via a
music player. This process led to the emergence of different legs of the music industry
ecosystem. For example, the factory that produces the cassette, LPs and cd where the music
product is recorded, the studios that make the recording, the distributor that distributes the LPs
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or CDs to the music markets, and finally the people who work in the music markets that sell
that music product to the music listener who is a consumer have created this ecosystem. After
the digital transformation in the world, the music industry has been affected by this digital
transformation, as has many other sectors. After digitalization, the music production and
distribution ecosystem described above has radically changed and music listeners have started
to listen to music only through digital platforms. In the past, cassettes, LPs, cds, music markets,
which enabled music products to reach consumers, were replaced by digital music platforms.
In this study, the music industry has been evaluated in the light of digitalization that has
radically changed the structure of the music industry. In this context, the effects of this digital
transformation in the music industry were described in the interviews conducted with young
people who study music at the conservatory and who are both music consumers and music
producers. The main question of the research is “What are the advantages and disadvantages of
digital transformation to the music industry?” At the end of the study, the advantages and
disadvantages of this transformation were compared, and the issue of which side had more
influence and whether the digital transformation was harmful or beneficial to the music industry
was opened to discussion.
Key Words: Music, Digital Transformation, Digital Music, Music, LP, Cassette, CD
1.GİRİŞ
İnsanoğlunun binlerce yıllık uğraşısı olan müzik, aynı zamanda bir endüstri durumuna
gelmiştir. Transistörlü radyolardan walkmana, ardından Ipod’a uzanan müzik araçları
günümüzde müziğin dijital platformlarda tüketilmesi ile yeni bir devrimin içerisine girmiştir.
Müziğin dünyaya dağıtımındaki teknolojik ilerlemelerin tüketiciler, sanatçılar ve müzik
endüstrisi üzerinde hem olumlu hem de olumsuz bir etkisi olduğu açıktır. Tüketicilerin, bir
seferde bir CD satın almanın geleneksel yoluna kıyasla nispeten ucuz fiyatlarla büyük müzik
kataloglarına kolay erişimlerini sağlayan dijital platformların varlığı nedeniyle akış
hizmetlerinden daha fazla fayda sağladıkları görülmektedir.
Endüstri çağı ile müziğin kayıt altına alınması sonucunda müzik endüstrisinin gelir kaynakları
canlı performans ve şarkı-müzik yazımı dışında satışı yapılan kayıtlara bağımlı olmuştur. Bu
dönemde müzik koleksiyonu, araçlar, kıyafetler ve mobilyalar gibi diğer maddi varlıklar kadar
önemli olmuştur. İnsanlar değer verdikleri müziklere güçlü bir duygusal bağlılık ve sahiplenme
bağlı olmuşlardır. İçinde bulunduğumuz dijital çağda ise müzik, internet, cep telefonu ve diğer
yaygın dağıtım ve dijital sistemler tarafından dijital olarak dağıtılır hale gelmiştir. Müzik
endüstrisi doğrudan müzik tüketim şeklimizi etkileyen dijital devrim nedeniyle ciddi bir
yeniden yapılanma ile karşı karşıya kalmıştır. Müziğin dijitalleşmesi en fazla müzik tüketimi
üzerinde belirleyici olmuş, ortaya çıkan dijital müzik platformları hem ücretli hem de ücretsiz
sürümleri ile özellikle gençlerin müzik dinleme tercihinde şekillendirmeye başlamıştır.
Uluslararası Fonogram Sanayisi Federasyonu’nun (IFPI) raporuna göre, genel dijital gelirler
2018 yılında yüzde 21,1 büyümeyle 11,2 milyar dolara ulaşmış ve şu anda toplam kayıtlı müzik
gelirlerinin yüzde 58,9’unu temsil etmektedir. Ücretli dinleme gelirindeki artış ise yüzde 32,9
olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılsonu itibarıyla dünya çapında çapta 255 milyon kişi dijital
müzik servislerinden ücretli abonelik hizmeti satın almıştır.
Bu çalışmada dijital müzik piyasası ve dijital müzik platformlarının durumu incelenecektir. Bu
kapsamda dijital müzik piyasasının yanı sıra, özellikle Türkiye’de popüler olan müzik
platformlarının müzik endüstrisinin pazar yapısına ve geleceğine yönelik önemi tartışılacaktır.
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2.DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇAĞINDA MÜZİK
CD’lerin atası olarak adlandırılacak dijital kayıt materyallerinin geliştirilmesi 1960'larda
başlamış olmasına rağmen, CD formatı 1980'lerde standartlaştırılmış ve yaygınlaşmıştır.
1981'de ABBA grubunun “The Visitors” adlı şarkısı CD'ye basılan ilk popüler şarkısı olurken,
Billy Joel’in 52. Cadde albümü CD’ye basılan ilk albüm olmuştur. Bu albümden sonra
yayınlanan tüm müzik yayınları 2020’li yıllara kadar CD olarak basılmıştır.
1980’lerde CD’nin yaygınlaşması ile multimedya içeriği ve bilgisayar verilerinin depolanması
için önemli bir fırsat olan CD, müzik endüstrisi içinde önemli bir hale gelmiştir. 80'lerin
sonunda ve 90'ların başında, CDROM'lar için sesi sıkıştırmak üzere çeşitli algoritmalar
geliştirilmiştir (Tilson vd.2013: 4629).
1990’'ların ortalarında internetin popüler hale gelmesinin ardından, Fraunhofer Enstitüsü
algoritmaların, internetteki ses standardı haline gelme potansiyelini görmüş ve 1995 yılında
müzik için MP3 dosya formatına yol açan “dot m-p-3” dosya uzantısını açıklamıştır (Tilson
vd, 2013: 4629). Böylece MP3 formatı hem kodlama hem de kod çözme yetenekleri sayesinde
İnternetteki müzik için fiili bir standart haline gelmiştir (Tilson vd, 2013: 4629). Müzik
dosyalarını değiştirmek için kullanılan ses sıkıştırma algoritmalarının ve protokollerinin kesin
teknik ayrıntıları farklı olabilirken, MP3 formatı sabit diskte çok sayıda şarkıya sahip olmayı
ve dosyaları internette paylaşmayı mümkün kılmıştır. Böylece müziğin fiziksel formattaki
önemi, önemli ölçüde azalırken, yüksek düzeyde bağlanabilirlik yaratan ve fikri mülkiyetin
kullanımını çok az kontrol eden internet medyasındaki MP3 formatının kullanımında patlama
yaşanmıştır (Wikström, 2012).
Haziran 1999'da 18 yaşındaki Shawn Fanning Napster adlı bir yazılım ile kullanıcıları
birbirleriyle MP3 paylaşımı yapabildikleri merkezi bir sunucuya bağlayan P2P dosya paylaşım
hizmeti ile çıkış yapmıştır. Napster ile müzik korsanlığı herkese açık hale gelmiş ve neredeyse
bir gecede, en popüler yazılımlardan biri haline gelmiştir. Napster, tüketicilere dünyadaki tüm
müzikleri tek bir yerde, hiçbir ücret ödemeden ve tek bir tıklamayla verdi. Bu, müzik ve müzik
tutkunları arasındaki ilişkinin boyutlarını değiştirmiştir. 2001 yılına kadar Napster
müzikseverlere geniş bir MP3 dosya kataloğuna erişebilme fırsatı verdiği için, dünyanın en
popüler P2P dosya paylaşım hizmetlerinden biri haline gelmiştir. Gerek müzik endüstrisi
gerekse sanatçıların telif gerekçesi ile sayısız dava ile karşı karşıya kalan Napster ücretli üyelik
sistemine geçerek, müzik şirketleri ile telif anlaşmaları imzalamaya karar vermiştir (Güdek,
2017: 39). Ancak Napster’ın tüm çabaları hukuk karşısında yetersiz kalmış ve müzik
üreticilerinin açtığı telif davaları sonucunda faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştır.
Tablo 1. Müziğin Dijital Dönüşüm Kronolojisi (Oğuz, 2016: 51)
MP3
MP3.com
1997 Online müzik erişimi
Emusic.com 1998 MP3 indirilen ilk web sitesi
Napster
Haz.99 P2P ile müzik indirme
Shazam
Kas.99 Müzik tanıma platformu
KaZaa
2001 Paylaşım platformu
Ipod
2001 Dijital müzik kütüphanesi
ITunes
2003 Yasal müzik satışı
Spotify
2009 Dijital müzik platformu
Müzik endüstrisinde yaşanan dijital dönüşüm ile beraber dijital müzik pazarı kavramı ortaya
çıkmış ve geçmişte albüm satışlarından elde edilen gelire dayalı bir sistemde çalışan
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endüstrideki müzik yatırımcıları dijital müzikten gelir elde etmeye başlamıştır. İnternet ile
iletişim ve bilgiye internet aracılığı ile erişim telif hakları konusu da önemli hale getirmeye
başlamıştır (Taş ve Kıyat, 2019: 1210).
MP3 formatının yaygınlaşması ile taşınabilir MP3 çalarlara ihtiyaç duyulmuş; 1996'da piyasaya
sunulan Audio Highway’ın Listen MP3 ve 1997'de MPMan ilk MP3 çalarlar olarak kabul
edilmiştir. Buna ek olarak Apple tarafından tanıtılan iPod, sektörü önemli ölçüde değiştirmeyi
başarmıştır. Apple’ın iTunes yazılımının ilk sürümü 2001 başında piyasaya sürülmüş ve
CD'lerden müzik kopyalamayı ve kodlamayı, kodlanmış şarkıların çalınmasını desteklemiştir.
Mevcut mobil çalar cihazların zayıf tasarımlara sahip olmasını fırsat gören Apple 2001 yılı
sonunda, Apple Ipod’u piyasaya tanıtmıştır. Kısa sürede pazara hâkim olan İpod’un ardından
2003 yılında ITunes müzik mağazası yasal indirmeler için hazır hale gelmiştir (Tilson vd, 2013:
4631).
ITunes Store’un piyasaya sürülmesiyle birlikte dijital müzik depolama sitesi iTunes’u tanıtarak
müziğin tüketim şeklini değiştirmiştir. iTunes o güne kadar bedava indirilen müzik mp3
dosyalarını para karşılığı satarak paralı dijital müzik paylaşımın öncülük yapmıştır. Dünyanın
dört bir yanındaki plak şirketleri kataloglarını dijital olarak sunarak bu yeni değişikliğe uyum
sağlamıştır. Bu dönemde bazı şirketler kendi çevrimiçi müzik mağazalarını kurmaya çalıştıysa
da iTunes'un kataloğunun büyüklüğü ile rekabet edememiştir. ITunes, plak şirketlerinin
müziklerini mağazaya yerleştirmesine izin vermiş ve böylece tüm sanatçıların müziklerini
içeren bir çevrimiçi mağaza yaratmıştır. Bu dünyanın ilk büyük resmi ve ücretli dijital müzik
mağazası olmuştur.
3.DİJİTAL MÜZİK ENDÜSTRİSİ
2000’li yılların başında internetin, müzik endüstrisini doğrudan etkileyebileceğinin ve
şekillendirebileceğinin fark edilmesiyle birlikte, müzik endüstrisinde ‘’yeni’’ olarak
nitelendirilebilecek bir dönem başlamıştır. Müzik endüstrisinin dijitalleşmesi dinleyicilerin
müzik tüketimini doğrudan etkilemiştir. 2004’ten 2010’a kadar olan süreç içerisinde dijital
müzik pazarının toplam cirosu yüzde 1000’den fazla artarak piyasa içerisindeki hacmini
genişletmeye devam etmiştir.
2011 yılının başlarında, küresel dijital müzik gelirinin yüzde 13'ü akıştan, yüzde 72’si ise
yüklemelerden gelmiştir. 2015 yılına gelindiğinde ise bu oran yüzde 45'e kıyasla yüzde 43'e
yükselmiştir. Özellikle dışarıda ve hareket halindeyken de dinlemeye izin veren akıllı
telefonların yayılması ve sadece bir cihaza ödenen ve indirilen müziklere değil, büyük bir içerik
kütüphanesine erişime izin veren hizmetlerin yaygın olarak kullanılmasından kaynaklanmıştır
(McKinsey, 2016: 2).
Küresel müzik endüstrisi, kısa süreli bir duraklama döneminden sonra 2018 yılı itibariyle ticari
gelirlerde artış eğilimine girmiştir. Buna göre dünya çapında 2018’de müzik gelirleri artışı
yüzde 9,7 olarak gerçekleşirken, ücretli dijital müzik dinleme gelir artışı yüzde 32’ye çıkmıştır
(IFPI, 2019: 6). Ticari gelirlerdeki artış, art arda dördüncü küresel büyüme yılı ve IFPI 1997'de
pazarı izlemeye başladığından bu yana en yüksek büyüme oranını da göstermesi bakımından
önemlidir. Ayrıca bu büyüme ağırlıklı olarak ücretli dijital müzik dinlemede yaşanan yüzde
32,9'luk bir artıştan kaynaklanmıştır (IFPI, 2019: 12).
2001-2018 döneminde dünya çapında kayıtlı müzik endüstrisinin ekonomik hacmi 19.1 milyar
dolar seviyesinde olmuştur. 8,9 milyar dolarlık bir para ile 2018 yılında müzik gelirlerinde
belirleyicilik tamamen dijital müzik platformlarına kaymıştır. Toplamda ise dijital müzik pazarı
yüzde 58 seviyesine çıkarken, dijital müzik akış hizmetlerinin geliri tüm gelirlerin yüzde 37’sini
temsil etmiştir (IFPI, 2019: 13). Özellikle ücretli aboneliklerden gelen akış gelirleri 2018'den
günümüze kadar büyümeye devam etmiştir.
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Dijital müzik satış mağazalarının (mp3 şarkı dosyası satışı) 2019 yılı verilerine göre toplam
müzik endüstrisindeki oranı yüzde 12’dir. Ancak bu ortalama gittikçe düşmektedir. 2018 yılına
göre bu yıl, dijital müzik mağazalarından şarkı satın alma ve indirme oranları yüzde 21,2
düşmüştür (IFPI, 2019: 6). Bunun en önemli sebebi ise akış müzik servislerinin (stream) güç
kazanmasıdır. Günümüzün ve geleceğin en önemli müzik dinleme kanalı olan Streaming
servisleri, müzik üreticileri için çok önemli fırsatlar yaratmakta, aynı zamanda müziğe ulaşmak
açısından hem yasal hem de demokratik bir süreç ortaya çıkarmaktadır.
Spotify, Deezer veya Apple Music gibi müzik akış hizmetleri içerik kütüphanelerine aylık
abonelik ücretleri karşılığında sınırsız erişim sunmaktadır. Müzik endüstrisinde dijital çağın
açılışını yapan indirme modeli olsa da günümüzde piyasa akış modeline doğru bir eğilim içine
girmiştir. IFPI tarafından yayınlanan istatistikler de dijital gelirler içinde akış hizmetinin öne
çıktığını ve gelecekte bu eğilimin devam edeceğini göstermektedir.

Şekil 1. Akış Müzik Platformları Gelirleri (Statista, 2021a)
Müzik dosyası indirmeleri 2011 yılında dijital gelirin yüzde 72'sini oluştururken, 2015 yılında
yalnızca yüzde 45'ini kapsar hale gelmiştir. Bununla beraber bu dönemlerde akış hizmeti hızla
büyümeye başlamıştır. Dijital müzik akış hizmetleri (streaming) 2011'de dijital gelirlerin yüzde
13’ü iken, 2015’te yüzde 42'sini oluşturmuştur. İndirme sayısındaki düşüş ve akışta daha fazla
artış olması sonucunda dijital müzik akış hizmetleri 2016'daki toplam dijital gelirin yüzde
59'unu ve toplam gelirin yüzde 29'unu oluşturmuştur. 2014 yılında aboneliğe dayalı bir akış
hizmeti kullanan 41 milyon kişi varken bu sayı 2016'da bu sayı 112 milyon kullanıcı ile üç
katına çıkmıştır (Rouck, 2017: 18).
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Şekil 2. Akış Hizmeti Abone Sayısı 2015 - 2018 (Statista 2020a)

Şekil 3. Dünyada Dijital Müzik Ekonomisi içinde Stream (Akış) Hizmetinin Payı (IFPI,2020)
Stream (akış) hizmetinden faydalanan kişi sayısı halen tüm dünyada artış eğilimindedir. Şekil
2 ve 3’teki grafikten de görüldüğü gibi ödeme yaparak abonelik ile bir akış hizmetinden
faydalananların sayısı düzenli olarak artmaktadır. Buna göre 2018 yılında, dünya çapında akış
müzik hizmetinden yararlanan abone sayısı 278 milyona ulaşmıştır. Akış (stream) modeli 2019
yılında 11,4 milyar dolarlık bir ekonomi oluşturmuştur. Son tahminler hem abone sayılarının
hem de gelirin artmaya devam etmesini beklerken, yakın gelecekte büyümenin yavaşlayacağı
da öngörüler arasındadır.
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4. DİJİTAL MÜZİK PLATFORMLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ VE MÜZİK
ENDÜSTRİSİNE ETKİLERİ
Türkçe çevrimi duraksız, akan, kesintisiz, akışkan iletim vb. anlamlara gelen Streaming (akış)
kelimesi, dijital müzik dilinde kesintisiz ses ve görüntü akışı sağlamak anlamına gelmektedir.
Konuyla ilgili bir diğer çeviri ise dinleme olarak yapılmıştır (Turhan, 2019: 83). Akıllı cep
telefonları, sabit bilgisayarlar, tabletler ve diğer dijital iletişim teknolojilerinin hepsine, Google
Play ve AppStore uygulamaları ile ücretsiz indirilen akış servisleri, reklamlı yani ücretsiz
kullanım ve Premium üyelikler karşılığında aylık ücretlendirme ile kullanılabilmektedir. Müzik
albümünü satın almak yerine abonelik satın alarak, tek bir uygulama üzerinden tüm dünya
müziklerini, oldukça uygun fiyata dinlemek, tüketicinin hızla bu yöntemi tercih etmesine neden
olmuştur (Ergün,2016:22). Streaming servislerinin interaktif yapısı, müzik üreticisinin hiçbir
aracı kuruma ihtiyaç duymadan hesap oluşturabilmesini sağlamıştır (Kutluk ve Kaptanoğlu,
2019: 369).
Müzik veri akış hizmetleri ve bunu sunan platformlar, tüketicilerin müzik dinlemesi için en
popüler yöntem haline gelmiştir. Akış (stream) hizmeti, tüketicilere büyük müzik kataloglarına
sınırsız erişim hakkı sunmaktadır. Bir akış (stream) müzik servisinde kişiselleştirmiş müzik
dinleme kanalları, dinlenilen müzik türlerine göre öneri seçenekleri, çevrimdışı dinleme imkânı
sağlayan çalma listesi oluşturmaları ve bunların kişisel sosyal medya hesaplarına doğrudan
bağlantı kurularak paylaşma imkânı, bir sanatçının şarkılarından oluşan radyosu, evrensel
müzik listeleri ve yerel müzik listeleri içermesinin yanı sıra yeni müzikleri veya yeni sanatçıları
keşfetmek için ilgili öneri kategorileri bulunmaktadır (Turhan, 2019: 84).
Kesintisiz müzik servislerinin bir kısmı müşterilerine içerik olarak “online radyo” dinleme
imkânı da sunmaktadırlar (Erkaya, 2019: 355). Çok sayıda çalma listesi oluşturmanın yanı sıra
müzik dinleme deneyimini kişiselleştirme imkânı veren akış teknolojisi, kullanıcının dinleme
geçmişine göre beğenebileceği ve dinlemek isteyebileceği sanatçıları ve albümleri de
önermektedir. Akış (stream) servisleri, dijital müzik satış mağazalarından müzik indirme işlemi
ile karşılaştırıldığında daha avantajlı ve kullanımı eğlenceli hizmetler sunmaktadır (Turhan,
2019: 84). Akış servislerinin bu özelliği dijital müzik mağazalarının da popülerliğini gölgede
bırakmıştır. Müzik dinleyicisi bir şarkıyı bir dijital müzik mağazasından satın alarak dinlemek
yerine, onu bir akış (stream) hizmeti sunan platformdan dinlemeyi tercih etmiştir. Bir şarkının
dijital kopyasını satın alıp onu cihazına indirmek yerine, on- on beş şarkı satış fiyatına
milyonlarca şarkıyı dinleyebilecek bir hizmet olan akış (stream) hizmetini tercih etmiştir. Bu
hizmetin bir diğer avantajı da dijital müzik mağazasından satın alınarak bilgisayar veya mıobil
cihaza indirilen mp3 dosyalarının kapladığı boyuttan da tasarruf etmektir. Müzik dinleyicisi
mobil cihazına hiçbir dosya indirmeden dilediği müzik içeriğini akış hizmeti sağlayan
platformlardan dilediği biçimde dinleyebilmektedir. İşte bu iki avantaj akış (stream) sistemine
göre konumlanan dijital müzik platformlarının popülerliğini arttırmış ve dijital müzik endüstrisi
bu yönde gelişme göstermiştir.
Bu hizmetler kullanıcıların müziği yasadışı platformlardan müzik dosyaları indirmek yerine
müzikleri ‘buluttan ‘olarak adlandırılan (cloud) şarkıların platform tarafından depolandığı sanal
sunuculardan (server) dinlemelerine imkân vermektedir. Hagen (2015)’e göre müzik akış
hizmetleri (music streaming service) çok sayıda dijital verinin bulutta (cloud) depolanmasını
sağlayan bir dağıtım sistemine dayalı ve internet uygulamaları yolu ile müzik yayını dinleme
sunan bir sistem olarak tanımlanmıştır.
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Bu dijital müzik platformları müzik içeriklerini kullanıcıların dizüstü bilgisayarları ve mobil
cihazları aracılığıyla bağlanabilecekleri bir sunucuda depolar. İnternete bağlıyken kullanıcılar
istedikleri herhangi bir şarkıyı dinleyebilirler. Kullanıcı katalogdaki müziklerin hiçbirine sahip
değildir ve bu hizmette kullanıcılar ayrıca katalogdaki mp3 formatında bulunan müzik
dosyalarına erişemez bu nedenle kendi kullanımları için bir kopya oluşturamazlar.
Akış (stream) platformlarında yer alan ücretli veya ücretsiz aylık abonelik paketleri sayesinde
kullanıcılar en sevdikleri sanatçıları kendi cihazlarında kolayca dinleyebilirler. Çoğu akış
(stream) hizmeti, kullanıcıların yalnızca hizmetleri ana web sitesini kullanmak yerine tüm
hizmete erişebilecekleri bir uygulamayı ücretsiz olarak indirmelerine izin verir. Müzik akışı
sistemini kullanan dijital müzik platformları birçok tüketicinin düzenli olarak internet bağlantısı
olan bir akıllı telefona erişmesi nedeniyle popülerlik kazanmıştır.
Dijital müzik platformlarının sunduğu abonelik iş modeli hem kullanıcılara hem de müzik akışı
hizmeti sağlayıcılarına fayda sağlamaktadır. Ücretli aboneler, sabit bir aylık abonelik ücreti
karşılığında sınırsız miktarda içerikten faydalanabilmektedir. Ayrıca, aboneler tercih ettikleri
türlere veya sanatçılara göre kullanıcı dostu hizmetlere de erişebilmektedir. Müzik akışı bu
(stream) servis sağlayıcıları ile bir ücretli abone tabanı sayesinde yinelenen gelirler sağlar ve
ölçek ekonomisini kullanır. Bu nedenle, müzik akışı (stream) hizmet sağlayıcıları elde ettikleri
geliri arttırmak için ücretli akış (stream) hizmetinden faydalanan abonelerinin sayısını
artırmaya çalışmaktadır (Chen vd, 2018: 129-130). Abone sayısının artması bu dijital müzik
platformlarının uyguladığı ölçek ekonomisinde cirolarının artması ve maliyetlerinin
azalmasında önemli bir faktördür.
Küresel müzik endüstrisindeki bu dijital devrim sadece kullanılan araçları ve yöntemleri
değiştirmekle kalmamış, aynı zamanda müzisyenlerin ve yapımcıların ana rollerini de
değiştirmiştir. Bu dönüşüm endüstrinin çalışma zincirine birçok yeni aktör ve rol de eklemiştir.
Başka bir deyişle, bu dijital dönüşüm süreciyle müzik dünyasındaki ana aktörler arasındaki güç
dengelerinin değişmesi sonucunda endüstrinin yapısı da kökten değişmiştir.
Dijital dönüşümden önce, fiziksel satışlara (Plak- kaset- CD) dayanan geleneksel müzik
endüstrisi genel olarak müzik yapım şirketlerine ve müzik yapımcılarına bağlıydı. Yapımcılar
birlikte çalıştıkları müzisyeni seçme gücüne sahiptiler. Sanatçılar ve müzik eseri yazarları için
kayıt anlaşmaları müzisyenlerin en büyük gelirleri durumundaydı. Bu dönemde satışlar
çoğunlukla fiziksel olduğu için, sanatçı gelirleri satılan kayıt kopya (plak-kaset-cd) sayısına
göre ayarlanmıştı. Dolayısıyla müziğin üretim ve dağıtımı, aynı zamanda müziğin tüm
pazarlama ve tanıtımından da sorumlu olan büyük müzik şirketlerinin elindeydi.
Müziğin dijital dönüşümü ile geleneksel müzik endüstri modelinde tekel konumunda olan ana
faktörler güçlerini kaybetmiş ve dijital modelin yeni yapısına ve kurallarına göre kendilerini
yeniden konumlandırmaya mecbur kalmıştır. Dijital platformlar müzik endüstrisinin
ekosistemine yeni oyuncuları eklemiş ve dijital platformlar aracılığıyla gelir elde etmek ve
kazanmak için endüstri tarafından yeni iş modelleri ve yeni ilişkiler oluşturulmuştur (Lena,
2017: 47).
Küresel boyutla ulaşılabilir bir müzik üretimi, yeni medyanın sağladığı yayılım ve sanallık,
dijitalleşme ve etkileşim gibi özelliklerin tüm dünya tarafından gerçek zamanlı
kullanılabilirliği, müzik üreticileri için dinleyiciye ulaşmanın en kolay yolu olmuştur. Dijital
müzik kanallarının oluşması ve gelecekte de kullanım oranlarının giderek artacağının tahmin
edilmesi, bağımsız müzik üreticileri için yeni bir iş modeli oluşturmuştur (Turhan, 2019: 86).
Geleneksel müzik endüstrisinde kullanılan iş modellerine göre daha özgür bir üretim imkanı
sunan bu model, müziğin tanıtım ve dağıtım kanallarının da dijital teknolojiler aracılığı ile
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yapılması sayesinde müzik pazarına yeni giriş yapan ve herhangi bir sermaye grubundan
bağımsız olan müzisyenlerin de en önemli alternatif mecrası haline gelmiştir
5. YAYGIN DİJİTAL MÜZİK PLATFORMLARI VE ÖZELLİKLERİ
Dijital müzik ve internetin yaygınlaşmasıyla, “stream” olarak adlandırılan müzik akış biçimi
müzik tüketiminde bir devrim haline gelmiştir. 2005 yılında kurulan Pandora, günümüzün
modern dünyasının en büyük müzik dinleme trendlerinden biri olan akış (stream) hizmetine
öncülük etmiştir. Bir tür arama motoru olarak çalışan bu teknoloji, dünya çapında milyonlarca
dinleyicinin yeni müzikler keşfetmesini sağlamıştır. 2011 yılında 2,6 milyar dolarlık piyasa
değerine ulaşan Pandora, Nisan 2013 itibariyle yaklaşık 200 milyon kullanıcıya ulaşmıştır.
Her yeni teknoloji olduğu gibi, Pandora da birçok zorlukla karşı karşıya kalmıştır. Örneğin,
abonelik modeli kullanıcılardan çok düşük ücretler talep etse de kullanıcılar tek bir sanatçının
albümü satın almadan on binlerce farklı sanatçının albümünü ve şarkısını dinleyebilmesi bazı
tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Pandora ve akış (stream) teknolojisini kullanan diğer
hizmet sağlayıcıları ve telif hakkı için daha fazla ücret talep eden sanatçılar sürekli olarak bir
çatışma içerisine girmiştir.
Pandora’nın başarısı, akış (stream) teknolojisinin yaygınlaşmasına yol açmış ve farklı
oyuncuların sektöre yatırım yapmasına neden olmuştur. Pandora’dan sonra faaliyete geöen
Spotify, Fizy, Apple Music, Deezer ve Tidal gibi hizmetler, müzik dinleme araçlarının ve albüm
satışlarının popülerliğini düşürerek akış teknolojisinin yaygınlaşmasına neden olmuştur.
Günümüzde dijital müzik platformları erişim modeli ile hizmet vermektedir. Akış (stream)
müzik hizmeti veren bu platformlar, müzik tüketicisine ödediği ücret karşılığında sınırsız ve
reklamsız müzik dinleme hakkı vermektedir. Ayrıca, küresel dijital müzik endüstrisinde son
yıllarda uygulanan yasal düzenlemeler ve bu platformların da etkisi ile korsan müzik de
engellenmeye çalışılmış ve bu konuda önemli adımlar atılmıştır. Akış (stream) biçimi ile müzik
dinleme imkanı veren platformların artması ile beraber dijital müzik endüstrisinde korsan
müzik kullanımı da azalmıştır.
5.1. Spotify
2006 yılında İsveç'te kurulan Spotify, 2008 yılında resmi olarak bir müzik akış (stream)
platformu olarak tanıtılmıştır. O günden sonra dünya çapında tanınır hale gelen platform,
kullanıcılara müziği satın almadan en sevdikleri sanatçıların müziklerini dinleme fırsatı
sunmaktadır.
Spotify, P2P teknolojisini kullanan bir “akış” müzik hizmetidir. Kullanıcıların özgürce
dinlemek istedikleri şarkıları seçmelerine olanak tanıyan bir hizmet olan Spotify’da veriler hem
P2P (eşler arası) biçiminde hem de bir sunucu ağından aktarılır. Hizmet, iki versiyon halinde
sunulmaktadır. Premium üyelik, çevrimdışı da hizmet verebilen reklamsız ve tam sürümdür.
Ücretsiz hizmette dinleyiciler sınırsız müzik akışına sahip olsa da müziği atlama imkânları
yoktur. Spotify’da aynı müzik kataloğu hem premium hem de ücretsiz sürüm kullanıcılarına
sunulmaktadır. Ancak premium üyelikte kullanıcıların özel yayınlara erişim gibi ayrıcalıkları
vardır (Kuyucu, 2017: 154). Ücretli kullanıcılar, şarkılar arasında hiçbir reklam olmaması,
parçalarda sınırsız atlama, uygulamayı mobil cihazlarında kullanma olanağı ve ayrıca sevdikleri
müziği çevrimdışı olarak kullanma seçeneğinden de yararlanabilmektedir.
Spotify ayrıca sosyal bir platform olarak da kullanılmaktadır. Buna göre kullanıcılar müzik
listelerine erişmek için insanları takip edebilir ve takipçilerinin müzik listelerine erişmesine izin
vermektedir. Müzik tüketicisi kişisel oynatma listelerini Spotify'da başkalarıyla
paylaşabilmektedir. Spotify, arama sonuçlarını çeşitli kategorilere ve tarihlere göre filtreleme
şansı vermektedir. Böylece istenen müziklere erişimi kolaylaşmaktadır.
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Spotify’ın 2011’de eklediği özelliklerinden biri de TuneWiki anlaşması ile şarkı dinlenirken
şarkı sözünü görüntülenmesidir (Ergül, 2016: 17).
Spotify’in dinamik özelliği 2018’de kullanıcıların o yıl en çok dinledikleri sanatçı, şarkı ve
müzik türün de istatistiki bilgilerinin paylaşılmasına olanak tanımıştır. Platform her kullanıcının
kullanıcı özetlerini sosyal medya üzerinden paylaşmasına olanak tanınmıştır. Ayrıca premium
kullanıcıları müzik konusunda nasıl bir yıl geçirdiklerine dair ek bilgiler edinebilmektedir.
2008 yılında piyasaya sürülen Spotify, dünyada en çok kullanılan müzik akış (stream) hizmeti
sunan platformu haline gelmiştir. 2011 yılında yaklaşık 10 milyon aktif kullanıcısı bulunan
platform, bu sayıyı 2012 yılı sonunda 20 milyona, 2014 yılı sonunda 50 milyona ve Haziran
2016 itibarıyla 100 milyona (37 milyonu ücretli aboneye) yükseltmiştir. Nisan 2018’de halka
arz edilen Spotify’ın 2019 yılındaki değeri ise yaklaşık 27 milyar dolar olmuştur (Efe, 2019:
136).
Spotify günümüzde de müzik akış (stream) hizmetlerinde pazar lideri konumundadır. Spotify
Premium üyeliklerini geçen yıllar içerisinde önemli ölçüde arttırmıştır. 2019'un üçüncü çeyreği
itibarıyla, Spotify'ın ücretli üye sayısı dünya çapında 113 milyona ulaşmıştır. Böylece
Spotify'ın abone tabanı 3 yılda 52 milyondan 113 milyona çıkmıştır. Müzik veri akış servisi
olarak sektörün lideri durumunda olan Spotify’ın dünya çapında ücretli abone sayısı Ağustos
2019 itibariyle 107 milyon olarak gerçeklemiştir. Ücretsiz ve reklam destekli kullanıcılar ile
beraber toplam kullanıcı sayısı ise 300 milyonu aşmıştır.
2008'deki kuruluşundan bu yana, Spotify her yıl gelirlerinde belirgin bir büyüme yaşamıştır,
Şekil 3 Spotify'ın gelirinin ve net gelirinin gelişimini göstermektedir. 2012 yılında yapılan bir
röportajda Spotify CEO'su Daniel Ek, kayıpların yüksek yatırım seviyelerinden
kaynaklandığını, odaklarının büyümek olduğunu ve artık büyümek için sahip oldukları her şeye
yatırım yapmazlarsa kârlı olacaklarını ifade etmiştir (Rouck, 2017: 29).

Şekil 3. Spotify Gelir ve Net Gelir / Zarar Grafiği (2009-2018) (milyon Euro) (Statista,2020b)
Ücretsiz bir servis seçeneği dinleyiciler tarafından memnuniyetle karşılansa da birçok müzik
sanatçısı tarafından eleştirilmektedir. Çünkü normalde bir albümün satışından alınacak
ödemeye karşılık Spotify’dan aldıkları ödeme konusunda memnuniyetsizlik vardır. Yine de
plak şirketleri bu hizmeti sanatçılarını tanıtmak için yeni bir yöntem olarak kullanmaktadır.

www.uksek.org

Ankara, TURKEY
195

3. INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONGRESS

Şekil 4. Spotify’ın Abone Sayısındaki Değişim (2015-2021) (Statista,2021b)

5.2. Deezer
Streaming servislerinin ilklerinden olan Deezer, bu alanda öncü servislerden biridir. 2006
yılında kurulmuş olsa da SACEM tarafından, telif hakkı yasasına ihlal gerekçesiyle
kapatılmıştır. Deezer 2011 yılında müzik şirketleriyle anlaşmalar yaparak 8 milyon şarkılık
kataloğu listelerine eklemiştir. Deezer için üç farklı kullanım seçeneği bulunmaktadır. Platform,
keşif özelliği ile kullanım süresinin ilk altı ayında ücretsiz ve sonraki aylarda 2 saat kotalı
ücretsiz üyelik hizmeti vermektedir. Bunun dışında Deezer’in “Premium” ve “Premium+”
hizmetleri bulunmaktadır. Deezer kullanıcıya bu hizmetleri sağlarken, üreticiler için de
kapsamlı bir hizmet vermektedir. Deezer’a şarkı veya albüm yükleme yapabilmek için dijital
dağıtım firması kullanılmak zorundadır ve The Orchard, Deezer’ın resmi dağıtıcı
distribütörlerinden biridir (Kutluk ve Kaptanoğlu, 2019: 389).
5.3. Apple Müzik (iTunes)
2003 yılında Apple, kullanıcıların yasal olarak çevrimiçi müzik satın almalarını ve müzik
indirmelerini sağlamak için iTunes Stores hizmetini başlatmıştır. Apple, iTunes ile milyonlarca
şarkı ve diğer medyadan oluşan bir katalogla dünyanın en büyük dijital perakende müzik satıcısı
haline gelmiştir. Kullanıcılar iTunes ile kişisel bir sanal kütüphane oluşturabilir. iTunes hem
müzik kitaplıklarının kolay organizasyonu hem de Genius, çalma listesi, kullanıcıların müzik
geçmişine dayalı yeni şarkılarla ilgili öneriler ve oyun karmaları ile dijital müzik sektörünün
öncülerinden ve en önemli aktörlerinden biridir (Kuyucu, 2017: 156).
Apple iTunes’un 2003 yılında ilk yasal çevrimiçi müzik platformu olarak ortaya çıkması, müzik
endüstri için fiziksel formatlarla geleneksel dağıtımdan ziyade internet üzerinden yasal bir
müzik dağıtımı açısından büyük bir gelişme olmuştur. iTunes tek şarkı satın alma seçeneğiyle
farklı bir stil ortaya çıkarmıştır. iTunes’a üye olanlar bir albümün dijital kopyasını satın
alabilirken o albümde yer alan tek bir şarkıyı da satın alarak bilgisayar veya mobil cihazlarına
indirebilmektedir.
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iTunes müzik mağazasının kuruluşundan sadece bir yıl sonra 125 bin şarkı satışı
gerçekleşmiştir. 2008’de 5 milyarıncı satışın gerçekleştirilmesi ile Apple, dijital müzik
piyasasına hâkim olduğunu göstermiştir. Bu dijital müzik mağazanın bir kayıt mağazasından
daha ucuz seçenekler sunduğu gerekçesi ile geleneksel müzik satışlarında da bir düşüş
yaşandığı belirtilmiştir (Covert, 2013).

Şekil 3: Apple Music Abone Sayısı (Ekim 2015 – Haziran 2019) (Statista,2020c)
Apple Music, geçen yıllar içinde Spotify'ın en büyük rakiplerinden biri haline gelmiştir. Ancak,
iTunes'un sağladığı temel olmadan bu elde edilemezdi. Bugün hala mevcut olan iTunes'daki
müzik mağazası, müzik endüstrisinde şarkıların yasadışı indirilmesine ilişkin artan gerilimlere
yanıt olarak ortaya çıkmıştır. Böylece dijital müziğin büyümesinde ve bir sektör olmasında
büyük bir rol oynamıştır.
Apple, Beats Electronics'in satın alınmasından sonra müzik akış (stream) hizmeti ile ilgili en
önemli adımını atmıştır. Platform, aylık bir abonelik sistemi ile iTunes kataloğunu tamamen
kullanıcılara sunmayı amaçlamış ve Apple Music adlı akış platformunu açmıştır. Apple Music,
sanatçı ve yapım şirketleri için dijital tanıtım kampanyalarında sanatçıların sosyal medya
hesaplarından Apple Music mağazalarına yönlendirme yöntemini de kullanmaya başlamıştır
(Kutluk ve Kaptanoğlu, 2019: 397). Apple Music, Apple tarafından biraz da Spotify’ın elde
ettiği akış (stream) hizmetine karşılık vermek amacıyla açmıştır. iTunes’da akış teknolojisi çok
aktif değilken tüketicinin akış teknolojisini benimsemesi ve buna talep sunması sonucunda,
Apple en yaygın dijital müzik dinleme yöntemi olmayı başaran akış (stream) teknolojisinde var
olmak adına Apple Music adlı platformu piyasaya sunmuştur.
5.4. Fizy
2008 yılında bir Türk girişimci olan Ercan Yaris’in kurduğu fizy.com, tıpkı Napster sistemi gibi
çalışan bir platform olarak hizmet vermiştir. Youtube ve benzeri video akış platformları
üzerinden kesintisiz müzik dinlemeyi sağlayan Fizy, MÜ-YAP’ın sunduğu kataloglara izinsiz
erişme ve lisanssız erişim sağlaması gerekçesiyle yasal bir dijital platform olarak
adlandırılmamıştır. Fizy, MÜ-YAP’ın açtığı dava sonucundan 28 Aralık 2010 yılında devre dışı
bırakılmıştır (Kutluk ve Kaptanoğlu, 2019: 381).
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2011’de Turkcell tarafından satın alınması sonrasında Fizy, 2014 yılının Ekim ayında
Turkcell’in bir servisi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Kısa sürede dünya çapında dikkat
çeken uygulama, New York Times’da haber olmayı başarmıştır. 2011 yılında ise Mashable
ödüllerinde ‘Dünyanın En İyi Müzik Servisi’ ödülünü almıştır. Şubat 2015’te Turkcell Müzik
uygulamasına entegre edilen platform, Turkcell ve Fizytrademarks adı altında hem Android
hem de IOS uygulaması olarak faaliyetine devam etmiştir. Fizy, Mayıs 2016’da Turkcell Müzik
ile entegrasyonu sona erdirilmesi üzerine Fizytrademark kapsamında hizmet vermeye
başlamıştır. Fizy hem video hem de müzik içeriği sunduğu için rakiplerinden farklılaşmayı
başarmıştır (Kuyucu, 2017: 158-159).
5.5. Mudd
Türk Telekom’un müzik platformu olarak hizmet veren Mudd ücretli abonelik ile kullanıcılara
sınırsız müzik dinleme, çevrimiçi olunmadığı durumlarda indirdikleri şarkıları dinleme ve şarkı
listelerine ulaşma imkanı sunmaktadır.
2008 yılının Ocak ayında, Türkiye’de önemli bir İnternet servis sağlayıcısı olan Türk
Telekom’un bünyesinde bulunan TTNET Müzik Türkiye’nin ilk dijital müzik platformu olarak
piyasaya girmiştir. Bu platform başlangıçta şarkı indirme altyapısı ile çalışmıştır. İki tip üyelik
ile hizmet veren TTNET Müzik, Standart ve Gold üyelik paketlerini platforma üye olmak
şartıyla sunmuştur. Standart üyelik için ayda 10 şarkı indirme ve Gold üyelik ayda 500 şarkı
indirme imkânı ile çalışan TTNET müzik, taşınabilir müzik çalarlar için hizmet vermemiştir.
Sadece web altyapısı içerisinde çalışan sistem, korsana karşı 100 kereden fazla CD’ye
yazılamama, ayda en fazla 3 farklı bilgisayarda çalınabilme ve 2 farklı müzik çalara
yüklenebilme önlemlerini almıştır (Kutluk ve Kaptanoğlu, 2019: 379).
Yasal dijital platformlar için önemli bir girişim olan TTNET müzik 2016 yılında adını
değiştirerek Muud adlı dijital müzik platformu olarak faaliyetlerine devam etmiştir.
5.6. Tidal
Tidal, müzisyen Jay Z tarafından büyük bir basın toplantısıyla Mart 2015'te tanıtılmıştır.
Aralarında Beyoncé, Madonna, Rihanna ve Coldplay gibi önemli müzisyenlerin katılımıyla
‘müziğin yeni sahipleri’ mottosuyla lanse edilen platform, sanatçılara diğer müzik akış (stream)
servislerinden daha iyi telif hakkı ödemeleri sunacağına dair söz vermiştir.
İlk olarak en büyük plak mağazası zinciri Platekompaniet tarafından Norveç'te kurulan Tidal,
yayın hizmeti üzerinden kullanıcılara daha yüksek kalitede müzik sunmaya çalışmış ve bunu
ücretli bir abonelik hizmeti sunarak yapmıştır.
5.7 Youtube Music
Dünyanın en büyük video uygulaması olan YouTube 2015 yılında Youtube Music adı verilen
müzik akış hizmetini piyasa sürerek dihital müzik pazarında var olacağını açıklamıştır. Müzik
akışına yönelik yeni bir ara yüz hizmeti de veren platform, daha sonra reklamsız, internetsiz ve
kapalı ekranda da müzik dinleme hizmetine başlayan Music Premium uygulamasını
başlatmıştır. YouTube, dinleyicilere abone olmadan önce rakiplerine göre daha bir deneme
süreci sunarak pazara iddialı bir giriş yapmıştır.
6. TARTIŞMA: DİJİTAL MÜZİK PLATFORMARIYLA İLGİLİ YAPILAN
ÇALIŞMALAR
Türkiye'de müzik dinleme alışkanlıkları üzerine yapılan sektöre ve akademik çalışmalar
özellikle son yıllarda artış sağlamıştır. 2018 yılının Ocak ayında ZENNA tarafından 18 yaş ve
üstü 1200 kişinin müzik dinleme alışkanlıkları üzerine yapılan araştırmada katılımcılar günde
1,5 saat müzik dinlediklerini belirtmiş ve müzik dinlemek için en çok tercih ettikleri
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platformları cep telefonu (yüzde 80), bilgisayar (yüzde 58), radyo (yüzde 41), MP3 çalar (yüzde
18) olarak sıralanmıştır. Yaş gruplarına göre yapılan değerlendirmede ise 18-24 yaş arasındaki
gençler yüzde 27 oranında radyodan müzik dinlerken, yüzde 33’ü televizyonu tercih ettiğini
belirtmiştir. 46 yaş üzerindekiler ise müzik dinleme platformu olarak yüzde 61’i radyo, yüzde
53’ü televizyonu tercih ettiğini açıklamıştır. Müzik en çok evde (yüzde 70) ve trafikte (yüzde
59) dinlenirken, en popüler dijital müzik hizmetleri YouTube (yüzde 82), Spotify (yüzde 26),
Fizy (yüzde 24), dijital radyo (yüzde 22) ve Google Play Müzik (yüzde 20) olarak sıralanmıştır
(DigitalAge, 2020).
Dijitam müzik akış (stream) teknolojisi kullanıma yönelik TNS tarafından yapılan ve
araştırmaya katılan Türkiye dahil 10 Avrupa ülkesinde 20 binden fazla katılımcıdan elde edilen
bulgulara göre Spotify’ın yüzde 20,1'lik bir oranla Türkiye'nin en büyük dijital müzik servisi
olduğu açıklanmıştır. Bu oran 15-34 yaş grubunda ki kitlede yüzde 27,8'e kadar çıkmaktadır.
Araştırmada her iki kişiden birinin Spotify'ı bildiği, yaş düştükçe Spotify hakkındaki
farkındalığın arttığı ve Y kuşağının Spotify'ı radyodan daha fazla dinlediği sonuçlarına
ulaşılmıştır.
Turhan (2019) yüksek lisans tezi olarak yürüttüğü çalışmasında müzik endüstrisinde internet
destekli yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile bağımsız müzik üreticilerinin üretim, tanıtım
ve dağıtım kanallarında yaşanan değişimleri ortaya çıkarmayı hedeflemiştir. Bu kapsamda,
Spotify müzik servisine sahip olan bağımsız (herhangi bir müzik şirketi ile bağı olmayan)
müzisyenler ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre bağımsız
müzisyenlerin bu dijital müzik platformlarını aktif olarak kullandıkları ve yapımcılara ihtiyaç
duyulmadan yeni müzisyenlerin keşfedilmesi için bu platformların oldukça önemli olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla herhangi bir sermaye grubuna sahip müzik şirketlerine bağlı
olmayan bağımsız müzisyenler için akış müzik platformlarının ana akım medya haline
gelebileceği vurgulanmıştır.
Oğuz ve Aktaş (2019) üniversite öğrencilerinin akış müzik platformlarını kullanma
motivasyonlarını ortaya koymak üzere yürüttükleri çalışmada, öğrencilerin Spotify
platformunu tercih etmelerindeki motivasyonu kişiselleştirilmiş öneri ve sosyal medya
entegrasyonu olduğunu tespit etmiştir.
7. ARAŞTIRMA: MÜZİKTE YAŞANAN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN AVANTAJ VE
DEZAVANTAJLARI
Çalışmanın bu bölümünde müzik endüstrisinde yaşanan bu dijital dönüşümün müzik tüketicisi
ve müzik üreticisine olan etkileri sağladığı avantaj ve dezavantajlar nezdinde incelenmiştir.
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan mülakat yöntemi ile müzik eğitimi alan
üniversite öğrencilerinin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmada İstanbul’da faaliyet gösteren
üç farklı konservatuvarda eğitim gören 21 öğrenci ile yarı yapılandırılmış mülakatlar
yapılmıştır. Mülakatlar 01-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında çevrim içi ve Zoom adlı konferans
platformu üzerinden yapılmıştır. Her biri on dakika süren ve kayıt altına alınan mülakatlarda
“Müzikte yaşanan dijital dönüşümün avantaj ve dezavantajları nedir?” sorusuna yanıt
aranmıştır. Elde edilen yorumlar kategorileştirilerek başlıklar halinde not edilmiş ve soruya
nicel bir anlatımla da yanıt bulunmaya çalışılmıştır.
Araştırma kapsamında elde edilen bulgulara göre müzik endüstrisinde yaşanan dijital
dönüşümün, müzik sektörüne avantajlar getirdiğini savunanlar müziğe internet aracılığı ile
bilgisayar, cep telefonu, taşınabilir müzik çalar gibi aygıtlar ile çeşitli biçimlerde erişebildiğini
ve bunun müziğin yaygınlaşması adına bir artı olduğunu belirtmişlerdir. Dijital platformların
yeni istihdam imkanları sunması, müzik dinlemenin pratikleşmesi yine araştırmaya katılanların
en çok bahsettiği avantajlar olmuştur. Araştırmaya katılan X1 dijital müzik platformları ile ilgili
“Her an elinin altında bir şeyler dinleme imkânı olan çoğu insan bunu tercih eder. Pratiktir.
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Sanatçı için eskiden müziğini geniş kitlelere ulaştırmak bu kadar kolay değildi” derken, X3
“Müzik üreten eser sahibi/sanatçının en büyük arzularından biri kuşkusuz eserlerinin geniş
kitlelere yayılması ve erişilebilir olmasıdır. Bunu mümkün ve basit kılıyor” diyerek dijital
dönüşümüm müziğin geniş kitlelere ulaşmasında bir avantaj olduğuna vurgu yapmıştır.
Müzikte yaşanan dijital dönüşümün ve müziğin dijital platformlardan sunulmasının avantajları
arasında en çok tekrar eden ifadeler müziğin dijital ortamlarda dinlenmeye başlanmasıyla daha
yüksek kalitede dinlenebildiği ve tüm müzik türlerinin tek bir platformda bulunduğu olmuştur.
Araştırmaya katılan X2 “Dijital müzik piyasasının hüküm sürdüğü bu zamanda dijital
platformlar sayesinde yapılan üretimlerde herhangi bir firmanın ağır yükümlülükler altında
hazırladığı sözleşmelerin altına imza atmadan sanatçıların kendi imkanları ile ürünlerini
piyasaya sürmesi avantajı doğmuştur.” Diyerek dijital dönüşüm öncesinde plak-kaset-cd
albümler için müzik şirketlerinin hazırladığı sanatçı sözleşmelerine değinmiştir. Konuyu müzik
yapım şirketleri ile sanatçı arasındaki ilişkiye göre değerlendiren bir diğer katılımcı X8, “…
müzisyenlerin ya da sesini duyurmak, popüler olmak isteyenlerin medya, yapım şirketi gibi
zorlu ön koşullara gerek duyulmadan bireysel platformlarda ürünlerini paylaşmaları
kolaylaşarak artmasına vesile oldu..” diyerek müzik üreticisinin kendi müziğinin dilediği gibi
dijital platformlardan sunabildiğini ve bunun bir avantaj olduğunu belirmiştir.
Dijital dönüşümün ortaya çıkardığı bir diğer avantaj ise müzik üreticisinin dijital müzik
platformları ve dijital medya sayesinde müziğini tüm dünyaya sunabilmesi olmuştur. X4 bu
konuda “Müzikte dijitalleşme müziğin evrenselliğini daha da arttırarak paylaşım platformları
ile dünyanın her yerine ulaşım sağlanabilmektedir” demiştir. Bu tabii ki internetin sağladığı
teknolojik alt yapı sayesinde gerçekleşmektedir. Dijital medyanın en önemli özelliği olan
küresel erişim, internetin olduğu her coğrafyada müziğe ulaşabilme imkânı sunmuştur.
Dijital müzik platformlarının müzik endüstrisine sağladığı bir diğer avantaj da müziğin
istatistiki verilerine ulaşılabilmesidir. Dijital dönüşüm öncesinde bir albümün kaç kopya
sattığını sadece yapım firması biliyordu. Bunu biraz daha derin boyutta tartışacak olursak bir
sanatçının albümünün kaç kopya sattığını onun yapım şirketi dahi yüzde 100 bilemiyordu.
Özellikle kasetlerin kopyalandığı yıllarda binlerce albümün korsan kopyası yapılmaktaydı.
Yetmişli yıllarda korsan plak, seksenli yıllarda korsan kasetler ve doksanlardan sonra
kopyalanabilir CD’ler, bir müzik albümünün orijinal- legal kopyasının dışında kopyalarının
hazırlanmasına ve satılmasına olanak sunmaktaydı. Bu nedenle albümlerin yapım şirketleri dahi
bir albümün net satışı hakkında bilgi sahibi olamıyordu. Oysa dijital müzik endüstrisinde resmi
müzik platformlarından indirilen (download) ve dinlenen (stream) her şarkının verisi
depolanmaktadır. Hem eser sahibi hem şarkıyı seslendiren sanatçı hem de yapım şirketi anlık
olarak söz konusu şarkının veya albümün kaç kez dinlendiğini eş zamanlı görebilmektedir. Bu
veriler müziğin tüketimi ve popülerliği hakkında yüzde 100 bilgi verirken eser sahibine de her
dijital dinleme için bir gelir fırsatı sunmuştur. Konu ile ilgili araştırmaya katılan X11 “…bu
platformlarda bedelsiz de olsa dinlediğimiz müzik, bestecilere, müzisyenlere, yapım şirketlerine
telif hakkı olarak dönüyor. Böylelikle müzik endüstrisinde yeni sistem para kazanma
başlamıştır…” demiştir.
Müzik endüstrisinde dijital dönüşüm başlamadan önce müzik, farklı dağıtım kanalları, birden
çok aracı ve fiziki olarak kasetlere, plaklara, CD’lere yapılan kopyalarla dağıtılmaktaydı. Bir
müzik albümü fabrikada kaset-cd veya plak olarak imal edilir, daha sonra çoklu ses kaydı yapan
fabrikalarda çoğaltılır, depolara yollandıktan sonra perakendecilerdeki raflara gidiyordu.
Dinleyici konumunda olan son tüketici ise perakendeciden satın aldığı kaset-plak veya cd
aracılığı ile müziği dinlerdi. Bu aracılar zinciri dijital müzik platformları sayesinde yok
olmuştur. Günümüzde müziğin dijital platformlar aracılığı ile sunulması, hiçbir aracıya gerek
duyulmadan son tüketici konumunda olan müzik dinleyicisinin müziği cep telefonu veya bir
masa üstü bilgisayardan bir tek tıklama ile dinlemesine imkan sunmuştur.
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Dijital dönüşümün ortaya çıkardığı bir diğer avantaj da eski repertuvarların dijital kopyalarına
erişim kolaylığı olmuştur. Geçmişte yayınlanan ve piyasada bulunmayan albümlerin dijital
platformlara sunulması ile müzik dinleyicisi sadece türler arasında değil zaman tünelinde de
yolculuk yapabilmektedir. Araştırmaya katılan X 19 bu konu ile ilgili “..eski dönemlerde CD
teknolojisini yakalayamamış, kaset ve plak olarak çıkmış albümler ile birlikte yine aynı
bağlamda fiziki baskıları tükenmiş albümler dijital platformlara eklenmeye başlanınca
dinleyici tarafından yeniden basılmış kadar ilgi görmüş, böylece müzik firmaları ellerindeki
eski dönemlere ait repertuvarları da değerlendirmeye başlamıştır” demiştir. Araştırmada elde
edilen müzik endüstrisinde yaşanan dijital dönüşümün avantajlarına ait bulgular tablo 2’de
derlenmiştir.
Tablo 2. Müzikte Yaşanan Dijital Dönüşümün Avantajları
Müziğe Kolay Erişim
Besteci-Söz Yazarı ve Yorumculara Kendilerini Daha Kolay Tanıtma Fırsatı
Yeni İstihdam Fırsatları
Şarkıcı ve Grupların Daha Geniş Kitlelere Ulaşması
Tüketici için Pratik ve Hızlı Müzik Dinleme Fırsatı
Tüketici için Pratik ve Hızlı Müzik Dinleme Fırsatı
Tüm müzik Türlerinin Dinleyiciye Sunulmasında Fırsat Eşitliği
Yüksek Ses Kalitesi ile Müzik Dinleme İmkanı
Daha Ucuza Müzik Dinleme Fırsatı
Müzik Şirketlerinin Geçmişte Solist/Gruplarla Yaptığı Ağır Sözleşmelerin Yok Olması
Müziği Küresel Boyutta Sunma İmkanı
Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetlerinde Geleneksel Medyaya Olan Bağımlılığın Azalması
Sosyal Medya Uzmanlığı & Dijital Medya Uzmanlığı Gibi Yeni Uzmanlık Alanlarının
Ortaya Çıkması
Şarkıların ve Şarkıcı/Grupların Dinlenme Sayıları ile İlgili %100 Veriye Ulaşma İmkanı
Müziğin Dinlenmesi ile İlgili Demografik İstatistiklere Ulaşma İmkânı
Müzikten Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesinde Kolaylık- Vergi Kaçakçılığının
Önlenmesi
Genel Müzik Dinleyicisinin Artmasına Katkı
Müzik Dağıtım Kanallarının Azalması ve Tamamen Değişmesi
Müzik Endüstrisinde Para Kazanmada Yeni İş Modellerinin Ortaya Çıkması
Solist ve Grupların / Müzik Üreticisinin Fanlarına/Takipçilerine/Hayranlarına Daha Kolay
Ulaşması
Eski Repertuvarların Yeniden Yayınlanması/Gündeme Gelmesi
Müzik endüstrisinde yaşanan dijital dönüşümün avantajlarının olduğunu savunan katılımcılar
aynı zamanda bu dönüşümün bazı dezavantajlar getirdiğini de savunmuştur. Araştırmaya
katılanların en çok altını çizdiği ve dezavantaj olarak nitelendirdiği özellik, müziğin hızlı
tüketimi olmuştur. Dijital müzik platformlar aracılığı ile sağlanan müziğe kolay erişim aynı
zamanda müziğin hızlı tüketilmesine neden olmaktadır. Daha az emek sarf ederek müzik
dinleyen müzik dinleyicisi müziği metalaştırmış ve onu, çok hızlı kullanılan, çabuk eskitilen ve
bir kenara atılan bir eşya haline dönüştürmüştür. Müziğin çabuk tüketilmesi onun nitel değerini
düşürmüştür. Bu hızlı tüketim aynı zamanda üretim-tüketim ilişkisinin hızlanmasına da neden
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olmuştur. Bu konuda araştırmaya katılan X15 “…. Müzik yapabilme hakkına herkes sahip olsa
da, bu avantajlı gibi görünse de müzik şirketleri arasındaki rekabet ve insanların daha hızlı
tanınma gibi istekleri, müzikteki kaliteyi düşürme eğilimi göstermiştir..” demiştir.
Dijital müzik platformlarından önce fiziki olarak basılan ve kaset, plak ve cd gibi formatlarda
satılan müzik albümleri müzik marketlerden satın alınmaktaydı. Fiziki baskıların azalması ve
nerdeyse yok olmasından sonra, sadece müzik satışı yapan dükkanların sayısında ciddi bir
azalma olmuştur. Avrupa kıtası ve ABD’de hala az sayıda da olsa fiziki albüm satışı yapan
müzik marketler kalsa da, Türkiye’de sadece müzik albümü satan bir tek müzik market dahi
kalmamıştır. Türkiye’nin en büyük müzik & kitap perakende zincir markası D&R’ın tüm
şubelerinde müzik reyonları küçültülmüştür. Bu, müzik market kavramının da sonunu
getirmiştir. Müzik marketlerin kapanmasını dijitalleşmenin müzik endüstrisine olan olumsuz
bir etkisi olarak nitelendiren X9 “… dijital müzik platformlarındaki kolay erişim ve pratiklik
nedeniyle dinleyicilerin tercihi olmasıyla birlikte kaset, CD, Plak satıcılarının maddi
olumsuzluklar yaşamasına ve kapanmasına neden olmuştur…” demiştir. Müziğin fiziki
ortamlarda basılıp satılmasının müziğe dokunma fırsatı verdiğini söyleyen X11 “…. Fiziksel
varlığını hissedebiliyorduk. Koleksiyon yapabiliyorduk. Müziğe dokunabiliyorduk.” diyerek
dijitalleşme ile müzik koleksiyonculuğunun da azaldığını belirtmiştir.
Spotify, Apple Music ve diğer tüm dijital müzik platformları aracılığı ile dinlenen müzik
eserlerinin künye bilgilerine ulaşmak isteyenler az sayıda bilgi bulacaktır. Dijital müzik
platformlarından Apple Music bir şarkının sadece yazarı ve yorumcusu ile bulunduğu albüm
hakkında bilgi verirken, Spotify şarkının yazarı ve prodüktörü hakkında bilgi vermektedir.
Benzer durum hemen hemen tüm dijital müzik platformlarında yaşanmaktadır. Platformlar bir
şarkının yazarı, yorumcusu, bulunduğu albüm ve yapım firması hakkında bilgiler verirken
şarkıların sözlerine de yer vermektedir. Oysa fiziki olarak kaset, plak veya cd olarak basılan
müzik albümlerinin içinde yer alan kartonet veya mini kitapçıklarda şarkılara katkıda bulunan
aranjör ve müzisyenler hakkında bilgi verilmekteydi. Şarkının hangi aranjör tarafından
düzenlendiğini, hangi müzisyeninin hangi enstrümanı çaldığı ve hatta albüm kayıtlarının hangi
stüdyoda yapıldığına dair bilgiler de sunulmaktaydı. Fiziki olarak yayınlanan albümlerde solist
ve albüme katkıda bulunanların fotoğrafları ve albüm hakkında ek detaylı bilgiler de yer
almaktaydı. Dijital müzik platformları aracılığı dinlenen müziklerde sadece o şarkı için
hazırlanan imaj fotoğrafı yer alırken ek hiçbir bilgiye yer verilmemektedir. Araştırmaya katılan
X18 “…. bir albüm aldığımızda o sürece dair fotoğrafları görmenin , emeği bilmenin, çalan
müzisyenleri, söz-müzik yazarlarını görmenin duygusunun bambaşka olduğunu
düşünmekteyim..” diyerek şarkı ve albüm gibi bilgileri kapsayan künye bilgilerinin dijital
müzik platformlarında yer almamasının müzik üreticisi için bir dezavantaj olduğunu
söylemiştir.
Dijital müzik endüstrisi beraberinde dijital müzik ekonomisini de ortaya çıkarmıştır. Dijital
müzik ekonomisinde her dinlenen veya indirilen şarkıdan telif alan müzik insanları aynı
zamanda istatistiki verilere de anında ulaşabilmektedir. Bu avantaj, müzik yapımcıları ile müzik
üreticilerinin telif dağıtımındaki mücadelesi sonucunda bir dezavantaja dönüşebilmektedir.
Yapılan küresel telif anlaşmalarında dijital müzik platformları telifin büyük bir bölümünü
müzik yapımcısına verirken, müzik ürününde emeği olan söz yazarı, besteci, yorumcu gibi
emekçilere daha düşük oranda telif yüzdesi vermektedir. Müzik ürününde katkısı olan aranjör
ve müzisyenlere (enstrümanlarıyla esere katkıda bulunan kişilere) ise hiçbir telif
ödenmemektedir.
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Dikkat çeken bir diğer özellik ise küresel dijital müzik platformlarının telif dağıtım
politikasındaki farklılıktır. Dünyanın en büyük iki dijital müzik platformu Spotify ile Apple
Music’in elde ettiği gelirlerden sanatçıya verdiği telif yüzdesi aynı değildir. Bu ve benzeri
uygulamalar büyümekte olan dijital müzik ekonomisinden faydalanan müzik insanları arasında
eşit olmayan bir gelir dağılımına neden olmaktadır. Araştırmaya katılan X7 “…sektörde elde
edilen toplam gelir artsa da bu durum üreticilere pek yansımıyor. Müzik sektöründeki gelir
dağılımını inceleyen Citigroup’un raporuna göre elde edilen gelirin büyük bir bölümünü
üreticilerden çok sektördeki aracı şirketler elde ediyor.” Derken X21 “… dijitalleşme pek çok
sektörü yok etti, hepsinin birbirine bağlı bir lokomotifi vardı. Yapımcı, sanatçı, pazarlama,
konser, dağıtım gibi…Çok fazla kişiye istihdam sağlıyordu müzik piyasası. Çok geniş kapsamlı
bir ekosistem olduğu için sektör gelecekte nasıl etkilenecek merak konusu” demiş ve dijital
dönüşümle beraber müzik endüstrisinin ekosisteminde radikal değişikliklerin meydana
geldiğini, pek çok iş kolunun işlevsizleştiğini ve zarar gördüğünü bunun da bir dezavantaj
olduğuna vurgu yapmıştır. Müzik endüstrisinde yaşanan dijital dönüşümün dezavantajları tablo
3’te derlenmiştir.
Tablo 3. Müzikte Yaşanan Dijital Dönüşümün Dezavantajları
Müziğin Hızlı Tüketilmesi
Albüm Kavramının Yerini Tek Şarkılık Single/Teklilerin Alması
Korsan, İllegal Müziğin Ortaya Çıkması
Telif Dağılımında Adaletsizliğin Artması
Müziğin Kalitesinde Nitel Düşüş
Müzik Yorumcu/Grupların Fiziki (Kaset-CD-LP) Satışlardan Elde Ettiği Gelirlerin
Azalması
Müzik Koleksiyonculuğu Kavramının Yok Olması
Müziği İçeren Materyallerin Yok Olması ve Müziğe Dokunamama
Piyasanın Müzik Üreticisini Single/Tekli Yapmaya Zorlaması
Müziğin Mutfağında Olanların (Müzisyen-Stüdyo-Tonmayster) Gölgede Kalması
Müzik Künye Kavramının Yok Olması
Müzik Eleştirmenliği-Analizi gibi Kanaat Önderliğinin Yok Olması
Müzik Endüstrisinin Ekonomik Ekosisteminin Küçülmesi
8. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, müzik endüstrisinde de ciddi bir değişimin
yaşanmasına neden olmuştur. 1990’lı yıllarda MP3 çalarların ortaya çıkması ve internet
servislerinin yaygınlaşması dijital müzik için devrim niteliğindeki gelişmeler yaşanırken, daha
sonra geleneksel olarak adlandıracağımız o dönemin genel müzik endüstrisi bundan olumsuz
anlamda etkilenmiştir. Özellikle müzik dağıtımcıları, dinleyicilerin dijital mecralara yönelmesi
ile ciddi gelir kaybına uğramıştır.
2000’li yıllar ile akış (stream) hizmetini kapsayan sistemin başlaması ile dijital korsanın önüne
geçmenin yanı sıra müzisyenler için daha demokratik bir dağıtım kanalının ortaya çıkışı
tartışma konusu olmuştur. Bu sistemin başlaması ile beraber piyasaya yeni giriş yapan
müzisyenlerin tanıtımlarının kolaylaşması da gündeme gelmiştir.
Günümüzde müzik dinleyicisinin büyük bir bölümü herhangi bir müzik ürününü satın almak
yerine çevrimiçi müzik akış (strram) hizmeti sunan kanallardan müzik dinlemeyi tercih
etmektedir. Müzik akışı (music streaming) internet bağlantısı olduğu sürece dinleyicilerin
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mevcut tüm müziklere tek bir yerden erişmesini ve çevrimdışı kaydettikleri müzikleri
dinlemelerine imkân tanımaktadır.
Bir başka açıklama ile müzik akış hizmetleri sunan platformlar kullanıcıların bir kopya
kaydetmeden doğrudan internetten müzik çaldığı yer olarak da açıklanabilir. Akış(stream)
bilgisayar ağları aracılığı ile eşzamanlı bir şekilde veri akışını ifade etmektedir. Genellikle
video ve ses aktarımı için kullanılır ve en önemli özelliği indirme yapılmadan (eşzamanlı)
oynatmaya olanak sağlamaktadır. Akış (stream) servisleri ile müzik endüstrisi köklü bir
değişim daha yaşamaya başlamıştır. 2018 yılı müzik pazarı gelirleri göz önüne alındığında
küresel müzik endüstrisi, 19,1 milyar dolar değerine ulaşmıştır ve bu gelir içinde abonelik
bazında müşterilere sunulan hizmetler olan akış hizmetleri toplam gelirin yaklaşık yarısını
oluşturmuştur. Bu tarihte dijital platformlardan elde edilen gelir tarihte ilk kez toplam endüstri
gelirinin yarısından fazlasını oluşturmuştur. 2021 yılında Covid-19 pandemisinin yoğun
yaşandığı 2020 yılına % 27.5 oranında artış gösteren dijital müzik akış (stream) servislerinin
ekonomik büyüklüğü dijital şarkı satış pazarının yüzde 12,5 oranında azalmasına neden
olmuştur. Bu veriler de dijital müzik pazarında akış (stream) sistemine dayalı platformlara olan
talebin arttığı görülmektedir.
Müzikte yaşanan dijital dönüşüm sonucunda artık geleneksel bir hale dönüşen plak, kaset ve cd
yolu ile dağıtılan müziğin dağıtım biçimini kökten değiştirmiştir. Bu dijital dönüşümün de
kendi içinde geçirdiği değişim dijital şarkı satışı yerine akış (stream) sisteminin ön planda
olduğu müziği satın almadan kullanmaya dayalı tüketim modelini ön plana getirmiştir. Bu
yaşanan hızlı dijitalleşme beraberinde pek çok soruyu da getirmiştir. Bu soruların en başında
müzikte yaşanan dijital dönüşüm fayda ve zararları bakımından incelendiğinde müzik
endüstrisine nasıl bir etki ettiği sorusu olmuştur. Yapılan bu araştırmada müzikte yaşanan dijital
dönüşümün faydaları olduğu kadar zararlarının da olduğu konusunu tartışmaya açmıştır.
Müzik endüstrisinde yaşanan dijital dönüşümde özellikle teliflerin adil dağıtımı konusunda ve
geleneksel müzik ekonomisinin ekosisteminde yer alan ve yok olan istihdam alanlarının
toplumun genel yapısına olan etkilerinin araştırılarak azaltılmaya veya ikame edilmeye
çalışılması bu dezavantajların etkisini yok edecektir. Özellikle ekonomik anlamda
müzisyenlerin ve sanatçıların gelirlerini etkileyen iş modellerinin geliştirilerek dijital müzik
endüstrisinde yer alan oyuncuların adil bir ekonomik yapıya kavuşturulması amaçlanmalıdır.
Geleneksel müzik endüstrisinde faaliyet gösteren müzik marketlerin yerini alan dijital müzik
platformları teknolojide ve özellikle internet hızında yaşanan gelişmelerle beraber gelecekte
sektörü daha da domine edeceği ve sektörde belirleyici durumda olacağı düşünüldüğünde
ortaya çıkan bu yeni sektörün mülkiyet yapısının da incelenmesi gerekecektir. Şu an dünyada
dijital müzik endüstrisinin iki büyük oyuncusu Spotify ve Apple Music bu sektörü küresel çapta
yönlendirmektedir. Bu iki platformla beraber faaliyette bulunan başka markalar olsa da Apple
Music ve Spotify’ın sektördeki küresel üstünlüğü her geçen gün artmaktadır. Buda müzik
endüstrisinde tekel gibi çalışan bir oligarşik yapının ortaya çıkmasına neden olabilir.
Spotify Avrupa merkezli, Apple Music ise ABD merkezli bir işletmedir. Bu iki işletmenin hem
kendi arasında hem de diğer rakipleriyle olan ve olacak rekabet mücadelesinde kazanan,
dünyanın müzik endüstrisini elinde tutacak olan güçleri de netleştirecektir. Bu küresel güçlerin
kontrol ve mülkiyetinde olan dijital müzik platformları ulusların yerel motiflerini içeren
müziklerinin varlığına tehdit olabilir. Tek veya bir iki gücün kontrolünde olan bir sektörün
yönlendirilmesi de kolay olacaktır. Bu durum, tek tip bir müzik sektörünü ve istendiği zaman
parametreleri ile oynanan bir popüler müzik kültürünü belirleyici bir özelliğe sahip bir güç
yaratacaktır. Bu tehdit de göz önüne alınarak ulusların kendi ulusal dijital müzik platformlarını
yaratması ve bu platformları küresel platformlar karşısında özellikle ulusal pazarlarda güçlü bir
konuma getirmesi gerekir. Müzik endüstrisinin tek merkez tarafından kontrol edilmesi
beraberinde pek çok tehdidi ve soru işaretini de beraber getirecektir. Bu nedenle küresel dijital
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müzik platformlarının bugün ve gelecekti etki gücü takip edilerek tekelleşmeye karşı
önlemlerin alınması gerekir.
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