
 
 

DİJİTALLEŞMENİN MÜZİK ENDÜSTRİSİNE ETKİLERİ: 

SPOTIFY ÖRNEĞİ 

 

 
 
 
 

Baki Emre Gündüz 

131130104 

Orcid: 0000-0003-3062-7309 

 
 
 
 
 
 
 

YÜKSEK LİSANS TEZİ  

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı 

Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Özge Uğurlu Akbaş 

 

  
 

 
 

 
 
 

İstanbul 

T.C. Maltepe Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

 Aralık, 2019 

 

 

 



ii 
 

JURİ VE ENSTİTÜ ONAYI 

  



iii 
 

ETİK İLKE VE KURALLARA UYUM BEYANI 

  



iv 
 

TEŞEKKÜR 

Bu tezin yazım sürecinde; bana her ihtiyacım olduğunda değerli vaktini ayırarak 

yardımcı olan, destek veren, yol gösteren danışmanım sayın Dr. Öğretim Üyesi Özge 

Uğurlu Akbaş hocama, her zaman yanımda olan ve desteğini esirgemeyen aileme ve 

yakın arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

 

 

Baki Emre Gündüz 

Aralık 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

ÖZ 
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SPOTIFY ÖRNEĞİ 
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Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı 

Danışman: Dr. Öğretim Üyesi Özge Uğurlu Akbaş 
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Teknolojinin gelişmesi insanlığı dijitalleşme adı verilen yeni bir sürece 

götürmüştür. Yeni bir iletişim ve medya mecrası olan internetin, sağladığı olanaklar ile 

birlikte dijital dünya, bir pazarlama ve tüketim aracı haline gelmiştir. Dijitalleşen satış 

ve pazarlama yöntemlerinden en çok etkilenen sektörlerden biri, müzik endüstrisi 

olmuştur.  

Müzik endüstrisinde pazarlanan ürün olan müzik eseri bütünüyle dijital ortama 

aktarılabildiği için endüstri büyük bir dönüşüm yaşamıştır. Bu sayede kolayca 

çoğaltılabilen, depolanabilen ve paylaşılabilen bir şekle dönüşen müzik eserleri, yasal 

olmayan bu paylaşımlar yüzünden maddi anlamda olmusuz bir dönem geçirmiştir. 

İnternet ve teknolojinin gelişmeye devam etmesiyle ortaya çıkan streaming teknolojisi, 

müzik endüstrisini yeni bir sürece yönlendirmiştir. Çeşitli pazarlama stratejileri ile 

hizmet veren bu streaming servisleri müzik endüstrisini kısa zamanda toparlayarak, 

çöküşten kurtarmıştır. 

Bu çalışmada müzik endüstrisinin tarihi değişimi ve dijitalleşme sürecinden ne 

şekilde etkilendiği irdelenmiştir. Ayrıca dijitalleşme kavramına genel bir bakış ve 

internet teknolojilerinin evrimi de ele alınmıştır. Çalışma Spotify dijital müzik servisi 

örneklemi üzerinden bir analiz ve araştırma anketi yapılarak gerçekleşmiştir. 

Anahtar Sözcükler: müzik, endüstri, dijitalleşme, internet, sosyal medya, Spotify 

dijital müzik 



vi 
 

 

ABSTRACT 

 

THE EFFECTS OF DIGITALIZATION ON MUSIC INDUSTRY 

Baki Emre Gündüz 

Master Thesis 

Department of Public Relations and Publicity  

Marketing Communications Programme 

Advisor: Asst. Prof. Özge Uğurlu Akbaş 

Maltepe University Graduate School of Social Sciences, 2019 

 

The development of technology has led humanity to a new process called 

digitalization. The digital world has become a marketing and consumption tool with the 

opportunities provided by the internet, which is a new medium of communication and 

media. The music industry has been one of the industries that have been most affected 

by the digitized sales and marketing methods. 

As the product, which is marketed in the music industry, can be transferred to 

digital media completely, the industry has undergone a great transformation. In this 

way, easily reproduced, stored and shared into a form of music, music, because of 

illegal sharing has been a material period. Streaming technology, which emerged as the 

internet and technology continued to evolve, led the music industry to a new process. 

The music sector has been restructured thanks to the streaming technology that has 

become widespread in a short time and the services that use this technology and provide 

music listening services. These streaming services, which serve with various marketing 

strategies, recovered the music industry from the collapse in a short time. 

In this study, it is examined how the music industry is affected by the historical 

change and the process of digitalization. An overview of the concept of digitalization 

and the evolution of internet technologies are also discussed. The study was carried out 

through an analysis and research questionnaire on the Spotify digital music service 

sample in the music industry universe. 

Keywords: music, industry, digitalization, internet, social media, Spotify digital music 



vii 
 

İÇİNDEKİLER 

JURİ VE ENSTİTÜ ONAYI ............................................................................................ ii 

ETİK İLKE VE KURALLARA UYUM BEYANI ......................................................... iii 

TEŞEKKÜR ..................................................................................................................... iv 

ÖZ ..................................................................................................................................... v 

ABSTRACT ..................................................................................................................... vi 

İÇİNDEKİLER ............................................................................................................... vii 

KISALTMALAR ............................................................................................................. ix 

ŞEKİLLER LİSTESİ ........................................................................................................ x 

TABLOLAR LİSTESİ .................................................................................................... xii 

ÖZGEÇMİŞ ................................................................................................................... xiii 

BÖLÜM 1. GİRİŞ ............................................................................................................. 1 

1.1 Problem .............................................................................................................. 2 

1.2 Amaç .................................................................................................................. 3 

1.3 Önem .................................................................................................................. 3 

1.4 Araştırma Soruları .............................................................................................. 3 

1.5 Varsayımlar ve Sınırlılıklar ................................................................................ 4 

BÖLÜM 2. DİJİTALLEŞME SÜRECİNE GENEL BAKIŞ ........................................... 5 

2.1 Dijitalleşme Nedir? ................................................................................................. 5 

2.2 İnternetin Evrimi Web 1.0, 2.0, 3.0 ......................................................................... 6 

2.3 Web 1.0 ................................................................................................................... 6 

2.4 Web 2.0 ve Sosyal Medya ....................................................................................... 7 

2.5 Web 3.0 Semantik (Anlamsal) Web ........................................................................ 9 

2.6 Web 4.0 ................................................................................................................. 10 

2.7 Dijitalleşme ile Birlikte Değişen Pazarlama Stratejileri ve Tüketici Alışkanlıkları

 ..................................................................................................................................... 10 

BÖLÜM 3. MÜZİK ENDÜSTRİSİ VE DİJİTALLEŞME ............................................ 15 

3.1 Eleştirel Kuram ve Müzik Endüstrisi .................................................................... 15 

3.1.1 Theodor W. Adorno ve Kültür Endüstrisi .......................................................... 17 

3.2 Müzik Endüstrisinin Tarihi ................................................................................... 23 

3.2.1 Video Klip Dönemi ve MTV ............................................................................. 24 

3.2 Dijitalleşme ve Müzik Endüstrisi .......................................................................... 29 

3.4 Mp3 formatı ve Dijital Müzik Devrimi ................................................................. 30 

3.4.1 Mobil Dijital Müzik Çalarlar ............................................................................. 32 

3.5 Streaming (Gerçek Zamanlı Veri Akışı) ............................................................... 35 

3.6 Streaming Müzik Servisleri ve Tüketici Alışkanlıklarına Etkileri ........................ 39 

3.7 Plakların Tekrar Yükselişi..................................................................................... 44 

3.8 Müzik Endüstrisi ile İlgili Önemli Kuruluşlar ...................................................... 46 

3.9 Önemli Streaming Servisleri ................................................................................. 47 

BÖLÜM 4. MÜZİK ENDÜSTRİSİNDE DİJİTALLEŞMENİN SPOTIFY ÖRNEĞİ 

ÜZERİNDEN İNCELENMESİ ...................................................................................... 49 

4.1 Spotify Tarihçesi ve Özellikleri ............................................................................ 49 

4.2 Spotify ve Freemium Pazarlama Yöntemi ............................................................ 52 

4.3 Spotify Premium ................................................................................................... 53 

4.4 Spotify Reklam Formatları .................................................................................... 54 

4.5 Arayüzler ............................................................................................................... 55 



viii 
 

4.6 Spotify Web Siteleri ve Blog Sayfaları ................................................................. 58 

BÖLÜM 5. YÖNTEM, BULGULAR VE DEĞERLENDİRME ................................... 61 

5.1 Yöntem .................................................................................................................. 61 

5.2  Bulgular ................................................................................................................ 62 

5.3 Genel Değerlendirme ............................................................................................ 92 

BÖLÜM 6. SONUÇ ....................................................................................................... 94 

KAYNAKÇA .................................................................................................................. 98 

  



ix 
 

KISALTMALAR 

 

ABD              : Amerika Birleşik Devletleri 

CD                 : Compact Disk (Kompakt disk) 

FLAC            : Free Lossless Audio Codec (Ücretsiz kayıpsız ses çözücüsü) 

IFPI               : International Federation of the Phonographic Industry (Uluslararası 

Fonogram Sanayisi Federasyonu) 

MÜ-YAP      : Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği  

MTV             : Music Television (Müzik televizyonu) 

MP3              : MPEG-1 Audio Layer 3 (Film Uzmanlar Grubu Ses Katmanı 3) 

RIAA            : Recording Industry Association of America (Amerika Kayıt Endüstrisi 

Birliği) 

   



x 
 

ŞEKİLLER LİSTESİ 

Şekil 1 Web 1.0 dan Web 3.0’a ........................................................................................ 9 

Şekil 2 Günlük internet kullanım süresinin yıllara göre evrimi ..................................... 11 

Şekil 3 Genel internet kullanıcı sayısının yıllara göre değişimi ..................................... 12 

Şekil 4 MTV Logosu ...................................................................................................... 26 

Şekil 5 Dijital Müzik Endüstrisinde Dağıtım Kanalları ................................................. 31 

Şekil 6 Apple iPod Cihazı Satış ve Apple Gelirleri Yüzdesi Grafiği ............................. 34 

Şekil 7 Küresel Kayıtlı Müzik Endüstrisi Gelirleri 2001-2018 (US$ Milyar) ............... 38 

Şekil 8 Segmente Göre Küresel Kayıtlı Müzik Gelirleri 2018 ....................................... 39 

Şekil 9 RIAA raporlarına göre 1978-2018 yılları arasında formata göre ABD kayıtlı 

müzik gelirleri ................................................................................................................. 42 

Şekil 10 Küresel streaming müzik piyasasının 2018 ilk yarısına ait ücretli üyelik sahibi 

servislere ait verileri. ....................................................................................................... 43 

Şekil 11 Dinleyiciyi Streaming Servislere Yönlendiren Sebepler Grafiği ..................... 44 

Şekil 12 1993-2013 arası plak satışları grafiği ............................................................... 45 

Şekil 13 1973-2015 arası Plak Satış Gelirleri Grafiği .................................................... 46 

Şekil 14 Spotify Logosu ................................................................................................. 49 

Şekil 15 Spotify Logo Tarihçesi ..................................................................................... 50 

Şekil 16 Spotify aylık aktif kullanıcılarının bölgelere göre yüzdesi .............................. 51 

Şekil 17 Sponsorlu çalma listesi (KIA örneği) ............................................................... 54 

Şekil 18 Spotify masaüstü uygulaması ekran görüntüsü (arayüz örneği ve Tchibo 

reklam örneği) ................................................................................................................. 55 

Şekil 19 Spotify mobil uygulamasına ait ekran görüntüleri. .......................................... 56 

Şekil 20 Spotify Sanatçı Ürün Ürün Satış Bağlantısı Ekran Görüntüsü ......................... 57 

Şekil 21 Spotify Sanatçı Çalma Listesi Ekran Görüntüsü .............................................. 58 

Şekil 22 Anket Soru 1. Cinsiyet Grafiği ......................................................................... 62 

Şekil 23 Anket Soru 2 Yaş Grafiği ................................................................................. 63 

Şekil 24 Anket Soru 3 Eğitim Düzeyi Grafiği ................................................................ 64 

Şekil 25 Anket Soru 4 Gelir Düzeyi Grafiği .................................................................. 65 

Şekil 26 Anket Soru 5 Müzik Dinleme Sıklığı Grafiği .................................................. 66 

Şekil 27 Anket Soru 6 Müzik Dinleme Araçları Grafiği ................................................ 67 



xi 
 

Şekil 28 Anket Soru 7 Müzik Dinleme Yöntemleri Grafiği ........................................... 68 

Şekil 29 Anket Soru 8 Dijital Müzik Servisi Kullanma Şekilleri Grafiği ...................... 69 

Şekil 30 Anket Soru 9 Ücretli Kullanılan Platformlar Grafiği ....................................... 71 

Şekil 31 Anket Soru 10 Platformlara Aylık Yapılan Harcama Grafiği .......................... 72 

Şekil 32 Anket Soru 11 Platform Ücretsiz Versiyonun Karar Vermeye Etkisi Grafiği . 73 

Şekil 33 Anket Soru 12 Platformlarda Yayınlanan Reklamların Etkisi Grafiği............. 74 

Şekil 34 Anket Soru 13 Platformların Yayınlaşması Hakkında Düşünce Grafiği ......... 75 

Şekil 35 Anket Soru 14 Platformda Müzik Keşfetmenin Önemi Hakkında Düşünce 

Grafiği ............................................................................................................................. 76 

Şekil 36 Anket Soru 15 Dinlenen Müziği Arkadaşlarla Paylaşma Hakkında Düşünce 

Grafiği ............................................................................................................................. 77 

Şekil 37 Anket Soru 16 Fiziksel Format Satın Alma Grafiği ......................................... 78 

Şekil 38 Anket Soru 17 Dijital Müzik Formatı İndirme Depolama Grafiği ................... 80 

Şekil 39 Anket Soru 18 Spotify Premium Üyeliği Grafiği ............................................. 81 

Şekil 40 Anket Soru 19 Spotify Ücretsiz Versiyonu Yeterli Bulma Grafiği .................. 82 

Şekil 41 Anket Soru 20 Spotify Rakiplerinden Daha Pratiktir Düşüncesi Grafiği ........ 83 

Şekil 42 Anket Soru 21 Spotify Tasarımı Daha Kullanışlıdır Düşünce Grafiği ............ 84 

Şekil 43 Anket Soru 22 Spotify Keşfetme Özelliği Daha Kullanışlıdır Düşünce Grafiği

 ........................................................................................................................................ 85 

Şekil 44 Anket Soru 23 Spotify Arşivi Yeterli Düşünce Grafiği ................................... 87 

Şekil 45 Anket Soru 24 Spotify Ücretinin Karşılığını Veriyor Düşünce Grafiği ........... 88 

Şekil 46 Anket Soru 25 Spotify Çevrimdışı Dinleme Özelliği Kullanışlıdır Düşünce 

Grafiği ............................................................................................................................. 89 

Şekil 47 Anket Soru 26 Spotify'ı Birden Fazla Ortamda Kullanma Oranı Grafiği ........ 90 

Şekil 48 Anket Soru 27 Spotify Ses Kalitesi Daha Yüksektir Düşünce Grafiği ............ 91 

 



xii 
 

TABLOLAR LİSTESİ 

Tablo 1 “Ciddi” ve “Popüler” Müzik Üretim ve Tüketiminin Yapısı ........................................ 21 

Tablo 2 Dinleyicide Teşvik Edilen Tepkiler Bakımından “Ciddi” ve “Popüler” Müzik 

Arasındaki ................................................................................................................................... 22 

Tablo 3 Spotify Ücretsiz ve Premium Versiyonları Arasındaki Farklar .................................... 53 

Tablo 4 Anket Soru 1 Cinsiyet Dağılımı .................................................................................... 62 

Tablo 5 Anket Soru 3 Eğitim Düzeyi Dağılımı .......................................................................... 64 

Tablo 6 Anket Soru 5 Müzik Dinleme Sıklığı Dağılımı ............................................................ 66 

Tablo 7 Anket Soru 6 Müzik Dinleme Araçları Dağılımı .......................................................... 67 

Tablo 8 Anket Soru 7 Müzik Dinleme Yöntemleri Dağılımı ..................................................... 68 

Tablo 9 Anket Soru 8 Dijital Müzik Servisi Kullanma Şekilleri Dağılımı ................................ 70 

Tablo 10 Anket Soru 9 Ücretli Kullanılan Platformlar Dağılımı ............................................... 71 

Tablo 11 Anket Soru 11 Platform Ücretsiz Versiyonun Karar Vermeye Etkisi Dağılımı ......... 73 

Tablo 12 Anket Soru 12 Platformlarda Yayınlanan Reklamların Etkisi Grafiği ........................ 74 

Tablo 13  Anket Soru 13 Platformların Yayınlaşması Hakkında Düşünce Dağılımı ................. 75 

Tablo 14 Anket Soru 14 Platformda Müzik Keşfetmenin Önemi Hakkında Düşünce Dağılımı 76 

Tablo 15 Anket Soru 15 Dinlenen Müziği Arkadaşlarla Paylaşma Hakkında Düşünce Dağılımı

 ..................................................................................................................................................... 77 

Tablo 16 Anket Soru 16 Fiziksel Format Satın Alma Dağılımı ................................................. 79 

Tablo 17 Anket Soru 17 Dijital Müzik Formatı İndirme Depolama Dağılımı ........................... 80 

Tablo 18 Anket Soru 18 Spotify Premium Üyeliği Dağılımı ..................................................... 81 

Tablo 19 Anket Soru 19 Spotify Ücretsiz Versiyonu Yeterli Bulma Dağılımı .......................... 82 

Tablo 20 Anket Soru 20 Spotify Rakiplerinden Daha Pratiktir Düşüncesi Dağılımı ................. 84 

Tablo 21 Anket Soru 21 Spotify Tasarımı Daha Kullanışlıdır Düşünce Dağılımı ..................... 85 

Tablo 22 Anket Soru 22 Spotify Keşfetme Özelliği Daha Kullanışlıdır Düşünce Dağılımı ...... 86 

Tablo 23 Anket Soru 23 Spotify Arşivi Yeterli Düşünce Dağılımı ........................................... 87 

Tablo 24 Anket Soru 24 Spotify Ücretinin Karşılığını Veriyor Düşünce Dağılımı ................... 88 

Tablo 25 Anket Soru 25 Spotify Çevrimdışı Dinleme Özelliği Kullanışlıdır Düşünce Dağılımı

 ..................................................................................................................................................... 89 

Tablo 26 Anket Soru 26 Spotify'ı Birden Fazla Ortamda Kullanma Oranı Dağılımı ................ 90 

Tablo 27 Anket Soru 27 Spotify Ses Kalitesi Daha Yüksektir Düşünce Dağılımı .................... 91 



xiii 
 

ÖZGEÇMİŞ 

Baki Emre Gündüz 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı 

Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans 

 

Eğitim 

Derece Yıl Üniversite, Enstitü, Anabilim/Anasanat Dalı  

 

Lisans  2013 Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi 

   Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 

Lise  2007 İzmit Lisesi 

 

 

 

Kışisel Bilgiler 

Doğum yeri ve yılı : Kocaeli 10.04.1990            Cinsiyet: E 

Yabancı diller : İngilice (orta) 

  



1 
 

BÖLÜM 1. GİRİŞ 

Dünyada ve Türkiye’de bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle, tüketim 

alışkanlıklarında değişimler meydana gelmiştir. İnternetin icadı, gelişmesi ve 

yaygınlaşmasıyla ürünlerin kolay ve hızlı bir şekilde tüketici tarafından elde edilmesi 

mümkün olmuştur. İnternet; tüketim ve pazarlama aracı olmasının haricinde başlı başına 

bir iletişim mecrasıdır. Yakın geçmişte yaşanan bu önemli gelişmenin sonucunda 

pazarlama ve tüketim alışkanlıklarında büyük değişimler yaşanmış ‘’dijital pazarlama’’ 

adı verilen kavram ortaya çıkmıştır. Daha da yakın bir geçmişte sosyal medyanın da 

ortaya çıkışıyla dijital pazarlamanın, artık geleneksel yöntemlerin önüne geçtiği 

söylenebilmektedir. 

 

Bu değişimler tüm sektörleri olumlu ve olumsuz şekilde etkilemiştir. Müzik 

sektörü dijitalleşmeden çok etkilenen sektörlerden birisidir. Müzik eserlerinin internet 

üzerinden elde edilmesinin kolaylığının yanında bir de taşınabilir dijital müzik dinleme 

cihazlarının popülerleşmesi ile birlikte müzik sektörü farklı bir çağa girmiştir. Ayrıca 

son yıllarda ortaya çıkan ‘’streaming’’ özelliği ise ikinci dijital müzik devrimi olarak 

nitelendirilmektedir. 

 

Dijital müziğin elde edilmesi ve kullanım kolaylığının bir sonucu olarak 

yaygınlaşması ile geleneksel yöntemlere ve fiziksel müzik albümlerine olan talep 

azalmıştır. Bu yönelimler müzik üreticileri ve pazarlayıcılarını da dijital müziğe 

yönelmeye mecbur kılmıştır. Müziğin pazarlanma şekli tamamen değişime uğramıştır.  

 

Müziğin kolay ulaşılabilir olması beraberinde kolay bir şekilde yasal olmayan 

yollarla çoğaltılıp paylaşılması gibi problemleri de doğurmuştur. Bu problemlerin 

giderilmesi amacıyla, dünyada ve Türkiye’de ‘’fikri mülkiyet’’ haklarını korumak için 

yasalarda düzenlemeler yapılmıştır. Yine de bazı durumlarda yetersiz olabildiği de 

görülmektedir. Bu korsan paylaşımların kolaylığı da kendi içerisinde bazı olumlu ve 
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olumsuz sonuçlara sebep olmuştur. Örneğin müzisyenler korsan paylaşımlardan maddi 

kazanç sağlayamasalar bile tanınırlık ve bilinirliklerinin arttırmasına yardımcı 

olmaktadır. 

 

2000’li yıllar ve sonrasında yaşanan teknolojik gelişmelerin beraberinde ortaya 

çıkan gelişen streaming servisleri, dijital müziğin pazarlanmasında yeni bir model 

olmuş ve kısa sürede sektörü domine etmişlerdir. İlk dijitalleşme sürecine adapte 

olmakta zorlanan ve büyük maddi sıkıntıların yaşandığı müzik sektörü içerisinde yer 

alan streaming servisleri sektörün ayakta kalmasında önemli bir araç olarak 

görülebilmektedir. 

 

Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde çalışmanın amacı ve 

önemi hakkında bilgi verilmektedir. İkinci bölümde Dijitalleşme kavramı, dijitalleşme 

süreci, internetin ortaya çıkışı ve evrimi değerlendirilmektedir. Üçüncü bölümde 

dijitalleşmenin müzik endüstrisi üzerine etkileri, müzik endüstrisinin tarihçesi ve 

evrimi, streaming teknolojisinin ortaya çıkışı ve evrimi, müzik endüstrisinde 

dijitalleşmenin tüketici alışkanlıklarına etkilerine dair bilgiler verilmektedir. Dördüncü 

bölümde dijitalleşmenin müzik endüstrisine etkileri hakkında Spotify dijital müzik 

servisi örneği üzerinden analiz ve yapılan araştırma anketi sonuçları yer almaktadır. 

Beşinci sonuç bölümünde ise tüm bu bilgiler çerçevesinde Spotify örneği ile birlikte 

müzik endüstrisinin dijitalleşme sürecinden nasıl etkilendiği tartışılmaktadır. 

1.1 Problem 

İçinde yaşadığımız bilgi toplumunda insanlık, dijitalleşme adı verilen bir 

kavramla tanışmış ve dijitalleşme süreci içerisine girmiştir. Teknolojik gelişmelerin 

sonucu olarak ortaya çıkan bilgisayar ve internet gibi icatlar ve bunların yaygınlaşması 

ile içerisine girilen dijitalleşme süreci hayatın her alanını derinden etkilemektedir. Ticari 

ilişkilerin, pazarlama yöntemlerinin, halkla ilişkiler uygulamalarının dijitalleşme ile 

dönüştüğü bir ortamda müzik endüstrisi de dijitalleşme sürecinden etkilenmiş ve büyük 

bir değişim yaşamıştır. Çalışmada müzik endüstrisinin dijitalleşme süreci, bu süreçte 

geçirdiği evrim ve yaşadığı sorunlar çerçevesinde endüstrinin dijital ortamda müziğin 
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pazarlanmasına getirmiş olduğu çözümler ve yeni yöntemler, bu yöntemlerin tüketici 

alışkanlıklarına etkileri ve geleneksel dönem ile dijital dönem arasında farklılıkları ele 

alınarak Spotify dijital müzik servisi örneği üzerinden analiz ve anket sonuçları 

değerlendirilmektedir. 

1.2 Amaç 

Çalışmanın amacı; hayatın her alanını etkilemekte olan dijitalleşme kavramı ile 

değişen tüketim alışkanlıkları ve pazarlama yöntemlerinin, en çok etkilediği 

sektörlerden olan müzik endüstrisini, bu değişimlerden ne şekilde etkilendiğini tarihsel 

açıdan gelişimini de ele almaktır, Müzik endüstrisinin nasıl yöntemler geliştirdiği, 

geleneksel ve dijital dönem arasında ne gibi farklılıklar ve dönüşümler olduğu Spotify 

dijital müzik servisi örneği üzerinden araştırılmaktadır. 

1.3 Önem 

Çalışma dijital müzik endüstrisinin, tarihsel gelişimi ve yeni pazarlama 

yöntemleri hakkında Spotify dijital müzik servisi örneği üzerinden yapılan bir analiz ve 

araştırmayla hem müzik endüstrisi hem de genel olarak dijitalleşme sürecinde olan diğer 

endüstrilere örnek olabilecek şekilde gelişim sürecini anlamak ve geleceğe dair 

çıkarımlar yapabilme açısından literatüre katkı sağlamaktadır. 

 

1.4 Araştırma Soruları 

Bu araştırmada gelişen ve cevap aranan sorular şunlardır:  

S1. Geleneksel müzik endüstrisi ve dijital müzik endüstrisi arasındaki farklar nelerdir? 

S2. Dijital müzik endüstrisi, tüketicide ve dijital medya kullanılmasında ne gibi farklar 

yaratmaktadır?  

S3. Dijitalleşme, müzik endüstrisini ne şekilde etkilemektedir? 

S4. Müzik endüstrisi dijital ortamda müziğin pazarlanması konusunda nasıl yöntemler 

ve çözüm yolları geliştirmiştir? 
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1.5 Varsayımlar ve Sınırlılıklar 

Varsayımlar: Müzik endüstrisi dijitalleşme ile pazarlama faaliyetlerinde ciddi 

değişimler yaşamıştır. Dijitalleşmenin ardından endüstrisi içerisinde geleneksel döneme 

göre önemli farklılıklar oluşmuştur. Dijitalleşmiş müzik endüstrisi tüketici alışkanlıkları 

ve satın alma yöntemlerini de değiştirmiştir. Spotify, dijital müzik endüstrisinin en 

önemli müzik servislerinden birisidir ve Spotify üzerinde yapılan inceleme ve 

araştırmalar sektörün geneli hakkında fikir verebilmektedir. 

Sınırlılıklar: Araştırma konusu içeriği nedeniyle Spotify dijital müzik servisi ile 

sınırlandırılmıştır. Konunun daha iyi açıklanabilmesi için diğer dijital müzik 

servislerine ait örnekler ve istatistikler de paylaşılmıştır. 
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BÖLÜM 2. DİJİTALLEŞME SÜRECİNE GENEL BAKIŞ 

2.1 Dijitalleşme Nedir? 

İnsanlık, varoluşundan itibaren hep bir evrim(değişim/dönüşüm) içerisindedir. 

İnsanlığın bu değişim sürecinde, teknolojik gelişmeler büyük role sahiptir. İnsanlık; 

toplumu oluşturmasının ardından farklı sosyo-ekonomik değişim süreçleri yaşamıştır. 

Bunlar genel olarak avcılık-toplayıcılık(ilkel toplum), yerleşik tarım toplumu, sanayi 

toplumu ve bilgi toplumu olarak kategorize edilmektedir (Arklan & Taşdemir, 2008, s. 

67). 

 

Toplumun değişim süreçlerinde teknolojik gelişmelerin büyük etkisi olmuştur. 

Örneğin tarım toplumundan sanayi toplumuna dönüşümü sağlayan gelişmelerin en 

önemlileri 18. ve 19. yüzyıllarda ortaya çıkan teknolojik gelişmeler ve yapılan icatlar 

sayesinde makineye dayalı üretimin sağlanmaya başlanabilmesidir. Bu sayede sanayi 

devrimi ve beraberinde toplumsal değişimler gerçekleşmiştir (Küçükkalay, 1997, s. 52). 

 

İçinde bulunduğumuz bilgi toplumu ise bilgiye ulaşmayı herkes tarafından kolay 

ve hızlı şekilde sağlayan teknolojik gelişmeler ve iletişim teknolojilerinde ilerlemeler 

beraberinde gelişmiştir. 20. yüzyılın ortalarında ve devamında yaşanan gelişmelerle 

birlikte, kişisel bilgisayarların ortaya çıkması yaygınlaşması, ardından internetin icadı, 

kişisel kullanıma sunulması ile birlikte yeni medya ve dijitalleşme gibi kavramlar ortaya 

çıkmıştır (Değirmencioğlu, 2016, s. 593). 

 

Dijitalleşme, basit bir şekilde tanımlarsak varlığın ya da nesnenin dijital(sayısal) 

ortama aktarılması anlamına gelmektedir. Özellikle internetin icadı ve yaygınlaşması ile 

birlikte dijitalleşme çağımızın en önemli kavramlarından biri haline gelmiştir. Bir 

varlığın dijital ortama aktarılması ile birlikte istenilen şekilde çoğaltılabilmesi, 

arşivlenebilmesi ve anında tüm dünya ile paylaşılabilmesi gibi imkânlar doğmuştur. Bu 

imkânlar insanlara zaman ve maliyetten tasarruf etme imkânı vermiştir (Şeker, 2014, s. 

6). 
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İnternetin icadı, Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 

yaşanan soğuk savaş ve teknolojik gelişmeler konusundaki çekişme dönemine kadar 

uzanmaktadır. Temelinde askeri savunma amacıyla iletişimi kolaylaştırmak için 

bilgisayarların birbirlerine bir ağ yoluyla bağlanmasını yer almaktadır. İnternet, kişisel 

kullanıma açılması ile birlikte yeni bir kitle iletişim aracı olarak ortaya çıkmıştır 

(Kuyucu, 2015, s. 392). İnternet, dijitalleşerek bilgisayar ortamına aktarılmış olan 

sonsuz bilginin, tüm dünya ile anlık olarak iletişimini sağlamıştır. Yeni bir kitle iletişim 

aracı yeni bir medyayı, yeni pazarlama yöntemlerini, yeni iş alanlarını, ortaya çıkarak 

toplumun yeni bir bilgi çağına girmesine sebep olmuştur. Günümüzde kişisel 

bilgisayarlar ve internet sayesinde bir bilgiye istenildiği anda ulaşılabilmekte ya da bilgi 

paylaşılabilmekte bu bilgiler depolanabilmekte, çoğaltılabilmektedir. Tüm bu imkânlar 

dijitalleşmeyi insanlık için cazip hale getirmiştir. 

 

2.2 İnternetin Evrimi Web 1.0, 2.0, 3.0 

World Wide Web (WWW)’in  (dünya çapında internet) 1989 yılında ortaya 

çıkışı ve sonrasında paylaşıma açılması ile birlikte internet tüm dünyada kişisel 

kullanıma açılmış ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu döneme kadar sınırlı sayıda gruplar 

tarafından kullanımda olan internet, kişisel kullanıma açılmasının ardından kısa sürede 

yaygınlaşarak insanlığı etkisi altına almıştır (Atlı, 2016). 

 

İnternetin ortaya çıkışından sonraki evrimsel süreci farklı başlıklar altında 

incelenmektedir. 

 

2.3 Web 1.0 

Web 1.0; internetin, ilk kullanıma sunulduğu dönemde sadece tek taraflı 

iletişime imkan sağlanabildiği dönemidir. Bu dönemde internet üzerine paylaşılan ve 

kullanıma sunulan bilgilerin kullanıcılar tarafından etkileşimi sınırlıdır. Kullanıcı sadece 

sunulan içeriğe ulaşma imkânına sahiptir. İçeriğe müdahale etmek yalnızca içeriği 
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paylaşan sunucuya aittir (Kanışlı, 2013, s. 71). Bu dönemde internet bir kütüphane 

görevi görmektedir. İçerisi bilgilerle dolu kitapların bulunduğu bir kütüphaneden 

faydalanmak gibi sunulan, yazılmış bilgilere ulaşıp faydalanılabilmekte, fakat içeriğin 

değiştirilmesi ya da etkileşime girilmesi mümkün olmamaktadır. Kullanıcı sadece pasif 

konumda olan bir okuyucudur. Bilginin kontrolü web sitesinin sahibinin elindedir. 

Kullanıcı etkileşimine izin verilmemektedir. Kullanıcılar; okuyup bilgi almanın yanında 

internette bulunan bilgilere katkı sağlamak, paylaşım yapmak, diğer kullanıcılar ile 

sosyalleşerek iletişime geçmek ve bilgi alışverişinde bulunmaya ihtiyaç duymuşlardır. 

Bu ihtiyaçları internetin ilkel dönemi olarak da adlandırılabilen Web 1.0 döneminde 

karşılamak kullanıcı için mümkün olmamıştır. Bu da yeni internet teknolojilerinin 

oluşmasını sağlayan süreci beraberinde getirmiştir. 

 

2.4 Web 2.0 ve Sosyal Medya 

Web 2.0 dönemi kullanıcıların internet üzerinde sunulan içeriğe dâhil 

olabilmesiyle ortaya çıkan süreçtir. Web 2.0, terim olarak ilk kez Darcy DiNucci 

tarafından, “Parçalanmış Gelecek” adlı makalede kullanılmıştır. Daha sonra Tim 

O’Reilly tarafından da bir konferans esnasında dile getirilmiştir (Deperlioğlu & Köse , 

2010, s. 437). 

 

İnternetin ilk ortaya çıkmasından Web 2.0 dönemine kadar olan süreçte tek 

taraflı ve geleneksel iletişim yöntemleri kullanılırken Web 2.0 ile birlikte kullanıcıların 

yayınlanan içerikle etkileşime geçebildiği yeni bir döneme geçilmiştir. Bu yeni dönem 

aynı zamanda interneti yeni ve ayrı bir mecra olarak karşımıza çıkarmıştır (Büyükşener, 

2009, s. 19). Web 2.0 internetin bütün standardını değiştirerek sahip olduğu teknoloji ile 

yeni alanlar oluşmasını sağlamıştır. Yeni bir mecraya dönüşen internet Web 2.0 

dönemiyle birlikte ‘’sosyal medya’’ adı verilen yeni kavramın ortaya çıkışını da 

sağlamıştır. 

 

Web 2.0 teknolojileri internet kullanıcılarına dünyanın farklı noktalarındaki 

kullanıcılar ile hızlı anlık bir şekilde zaman ve mekan fark etmeden iletişim kurabilme 
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ve içeriklerini sunabilme imkanları vermiştir. Bu imkânlar farklı kültür ve sosyal 

ekonomik sınıftan insanları bir araya getirebilen yeni aktif sosyal bir ortam sağlamıştır. 

Web 2.0’ın getirmiş olduğu yenilikler internet’i yeni kendi başına bir medya mecrası 

haline getirmiştir. Bütün bu gelişmeler çeşitli meslek gruplarını etkilemiştir (Akgöl, 

2019, s. 210). 

 

Sosyal medya, internet kullanıcılarının topluluklar oluşturabilmesini sağlayan, 

sunulan içeriklere anında geri dönüş alabildikleri, birbirleriyle kişi ya da topluluk olarak 

çok yönlü bir şekilde etkileşime girebildikleri dijital ortamlardır (Kanışlı, 2013, s. 71). 

Kullanıcılar içerik sunmak için programlama tekniklerini bilmek ya da tasarım bilgisine 

sahip olmak zorunda değildirler. Sosyal ağ ve blog sitelerini kullanarak anında 

içeriklerini yayınlamak ve geri dönüşüm almak imkânına sahiptirler. Web 2.0’ın 

insanların ihtiyaçları ve teknolojik gelişmelerin sağladığı imkanlar ile var olduğunu 

söyleyebiliriz. Yeni bir medya mecrasının ortaya çıkması en başta geleneksel medya 

organları olmak üzere pek çok meslek grubunu etkilemiştir. Sağladığı imkanlar ve 

avantajlar, insanları dijitalleşmeye ve internet üzerinden iş yapmaya itmiştir. Örneğin 

geleneksel yazılı medya, internet üzerinden yapılan anlık haber paylaşımının 

zamanlama bakımından gerisinde kalmaktadır. Günlük basılan bir gazete, anlık haber 

paylaşımı yapan bir haber web sitesi ya da haber web sitesine ait resmi blog sayfası ve 

resmi sosyal medya hesabının yapabileceği anlık paylaşımların gerisinde kalacaktır. 

Sosyal ağlar, blog sayfaları, mikro blog siteleri, video ve resim\fotoğraf paylaşım 

siteleri, ses\müzik dosyaları paylaşım siteleri, çok yönlü internet ansiklopedileri gibi 

web 2.0 teknolojisini kullanan sosyal medya araçları gelişmiştir. 
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Şekil 1 Web 1.0 dan Web 3.0’a 

Kaynak: Cihad Demirli ve Ömer Faruk Kütük, (2010) Anlamsal Web (Web 3.0) ve 

Ontolojilerine Genel Bir Bakış 

 

2.5 Web 3.0 Semantik (Anlamsal) Web 

Web 3.0, Semantik (anlamsal) web olarak adlandırılan internet evrim sürecinin 

üçüncü aşamasıdır. İnternet kullanıcılarının internet üzerinde yaptıkları her türlü eylemi 

birbiriyle anlamlandırarak kullanıcıyı tanıma, interneti kullanıcıya göre kişiselleştirme, 

kullanıcıyı tanıyan akıllı bir internet sunmayı temel alan teknolojilerin bütünüdür. Web 

3.0 çalışmaları ilk olarak 2001 yılında dünya çapında ağ standartlarını belirleyen bir 

örgüt olan W3C tarafından başlatılmıştır (Demirli & Kütük, 2010, s. 100). Web 3.0 

teknolojileri kullanıcılarının internet üzerinde bıraktığı izleri anlamlandırarak 

kişiselleştirilmiş içerik sunulabilmesini sağlamaktadır. Kişilerin arama motorlarında 

yaptıkları aramalar, görüntüledikleri web siteleri, görüntüledikleri medya içerikleri, 

sosyal medya hesapları üzerindeki takip ettikleri ve etkileşime girdiği diğer hesaplar 

gibi pek çok veriyi anlamlandırarak çok daha akıllı ve anlamlı bir internet hizmeti 

sunulmasını sağlayan bir teknolojiler bütünüdür. Örneğin bir müzik ya da video servisi 

sağlayan internet sitesi bu teknolojiler sayesinde daha önce görüntülenmiş içerikleri 
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birbiriyle anlamlandırarak kişiye özel tavsiyelerde bulunabilmektedir. Özellikle arama 

motorları bu teknolojinin en önemli parçalarıdır. Akıllı, yapay zekâya sahip bir internet 

deneyiminin kullanıcıya sunulabilmesini sağlamaktadır. Kullanıcıyı tanımak, doğru 

pazarlama ve reklamcılık faaliyetleri yapabilmek açısından önemli bir fırsattır. 

 

2.6 Web 4.0 

Web 4.0 bilgisayar ortamında bulunan tüm verilerin çevrim içi olduğu, yazılım 

kurulumuna ya da veri depolamaya ihtiyaç duyulmayan, bilgisayarda yapılmak istenen 

tüm işlemlerin internet üzerinden yapılabildiği bir dönemdir. Sabit disklerin 

önemsizleştiği kullanıcıların istediği veri depolama alanlarına çevrim içi olarak internet 

üzerinden istedikleri zaman ulaşabilme imkânına sahip oldukları teknolojilerdir. İhtiyaç 

bir yazılıma kurulum gerekmeden ve istenildiği yer ve zamanda anında ulaşılabilme 

imkânı vardır. (Enteresan Çizgi Web Tasarım Ajansı, 2016) Bilgisayarların donanımsal 

gücünün yerine internet bağlantı hızlarının ön planda olduğu ve aynı zamanda sabit 

diskler yerine verilerin internet üzerinde bulut sistemlerinde saklanabildiği dönemdir. 

 

2.7 Dijitalleşme ile Birlikte Değişen Pazarlama Stratejileri ve Tüketici 

Alışkanlıkları 

İnsanlığın; bilgi toplumuna evrilmesi, yaşanan teknolojik gelişmeler, kişisel 

bilgisayarların yaygınlaşması, internetin kişisel kullanıma sunulması, internet 

kullanıcılarının aktif olarak internet üzerinde istedikleri etkileşime girebilecekleri 

koşulların gelişmesi gibi durumların sonucunda dijitalleşme süreci başlamıştır. 

İnternetin yeni bir mecra olarak ortaya çıkması dijitalleşme ile birlikte ticari olarak 

kullanılma imkânlarını da doğurmuştur. Pazarlama kavramı, dijitalleşerek dijital 

pazarlama kavramına dönüşmüştür. Dijital pazarlamayı geleneksel pazarlamadan farklı 

kılan şey kullanılan mecra ve tüketiciye ulaşma yöntemleridir. 

 

İnternet dünyası yeni pazarlama stratejileri ve tüketiciye ulaşma konusunda yeni 

fırsatlar sunmaktadır. Günümüzde insanlar zamanlarının çoğunu internet ortamında 
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harcamaktadır. İnsanlara bu ortamda pazarlama faaliyetlerinde bulunmak reklam 

sunabilmek önemli bir fırsattır. Şekil 2 ve Şekil 3’de de görülebileceği üzere yapılan 

‘’We are Social, Digital in 2019’’ araştırma raporuna göre genel internet kullanıcı sayısı 

ve günlük internet ortamında harcanan süre kademeli olarak yıllar içerisinde 

yükseliştedir. Dijital pazarlama yöntemleri, aynı zamanda tüketici tarafı için de 

sağladığı avantajlar ile alışkanlıkları etkileyerek değiştirmiştir. Dijital pazarlama ve 

reklam yöntemleri de internetin evrimleşme süreciyle paralel bir şekilde evrim 

geçirmiştir. 

 

 

Şekil 2 Günlük internet kullanım süresinin yıllara göre evrimi 

Kaynak: We are Social, Digital in 2019 Araştırma Raporu 
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Şekil 3 Genel internet kullanıcı sayısının yıllara göre değişimi 

Kaynak: We are Social, Digital in 2019 araştırma raporu 

 

İnternet evriminin ilk dönemi olan web 1.0 döneminde dijital pazarlama 

yöntemleri ve reklamlar, geleneksel pazarlama yöntemlerine benzer şekilde radyo ve 

televizyon reklamları gibi tek taraflı bir şekilde kullanıcıya sunulan geri dönüş 

alınamayan bir şekildedir. Reklam internet ortamında kullanıcıya sunulmakta ve geri 

bildirim alınamamaktadır. 

 

Web 2.0 dönemi ile birlikte kullanıcılar artık sadece sunulan içeriğin alıcısı değil 

aynı zamanda yönlendirici konumuna da gelmiştir. Kullanıcı içerikle etkileşime girip 

doğrudan müdahale edebilmektedir (Karakuş, 2019, s. 29). Tüketiciler ticari kurum ya 

da kişilerin web sitelerine ya da blog sayfalarına yorum yapabilmeye olumlu ya da 

olumsuz geri dönüşte bulunmaya başlamışlardır. Sosyal ağların ortaya çıkışıyla 

tüketiciler buralarda ticari kişi ve kurumların hesaplarıyla etkileşime geçebilme anlık 

olarak geri dönüş yapabilme imkânına sahip olmuştur. Aynı zamanda kendi kişisel 

sosyal medya hesaplarında herhangi bir ürün hakkında bireysel tecrübesinden 

yararlanarak olumlu ya da olumsuz görüş bildirebilme veya ürünün kişisel incelemesini 
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yapabilme olanağına da sahiptirler. Bu yöntemle tüketici de bir ürünün diğer potansiyel 

tüketicilerini etkileme imkânına sahip olmuştur (Altındal, 2013, s. 1088). 

 

İnternet üzerinden elektronik ticaret yöntemini kullanmak, işletmeler için gerçek 

bir mağaza açmaya oranla daha düşük maliyetlidir. Aynı zamanda internet ortamında 

olmak dünyanın her yerine ulaşabilme imkânı verir. İşletmelere ürünlerinin tamamını 

tüm dünyaya sergileyebilme imkânını sağlar. Tüketici için de aradığı ürüne kolaylıkla 

ulaşabilmek ve diğer ürünlerle karşılaştırma yapabilme imkânı verir (Karakuş, 2019, s. 

29). Arama motorları optimize edilerek web sitelerin ya da ürünlerin görünürlüğü 

arttırılabilmektedir. 

 

Sosyal medya dijital pazarlamanın en önemli bölümlerinden birini 

oluşturmaktadır. İşletmeler sosyal medya siteleri üzerinde ticari hesaplar açarak 

tüketiciye ulaşabilme imkânına sahiptir. Bu sayfalar aracılığıyla tüketiciyle birebir 

etkileşime girebilmekte ve geri bildirim alabilmektedir.  

 

Web 3.0 teknolojileri ise web 2.0 ile kazanılmış olan çok yönlü etkileşimin daha 

sağlıklı olmasına imkan tanımaktadır. İnternet üzerinde yapılan pazarlama stratejilerinin 

en doğru şekilde hedef kitleye iletilmesi sağlanmaktadır. Web 3.0 teknolojilerinde 

kullanıcıların internet üzerinde bıraktıkları izlerden kullanıcıya ait kişisel bir internet 

ortamı yaratılmaktadır. Bu kişiselleşme ile tüketiciye özgü pazarlama faaliyeti 

yapılabilmektedir. Web 3.0 teknolojileri sayesinde internet üzerinde yapay zeka 

kullanıcının beğenilerini ve ihtiyaçlarını en doğru şekilde tahmin etmeye çalışmaktadır. 

Bu da pazarlama stratejilerinin en doğru şekilde belirlenmiş hedef kitleye ulaşmasını 

sağlamaktadır. 

 

Dijital pazarlamanın geleneksel pazarlamaya göre bir avantajı da ölçüm ve 

istatistiklerin çok daha kolay ve hızlı yapılabiliyor olmasıdır (Karakuş, 2019, s. 29). 

Örneğin satışı yapılan ürünün internet sayfasının kaç kez ve ne zaman görüntülendiği, 

ne kadar satıldığı ve müşterinin demografik özellikleri kolayca ölçülerek istatistiği 
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çıkarılabilir ve bu bilgiler daha doğru bir pazarlama süreci yönetimini yapabilmek için 

fayda sağlamaktadır. 
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BÖLÜM 3. MÜZİK ENDÜSTRİSİ VE DİJİTALLEŞME 

3.1 Eleştirel Kuram ve Müzik Endüstrisi 

Eleştirel Kuram ya da Frankfurt Okulu kavramları, 1923 yılında Almanya 

Frankfurt şehrinde kurulan Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü bünyesinde faaliyet 

göstermiş bir grup entelektüel düşünce insanını ve onların ortaya koydukları fikirler ve 

eserleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Frankfurt okulunun temelinin 1930 yılında 

enstitünün başına Max Horkheimer’ın getirilmesi ve onun oluşturduğu kadro ile 

oluştuğu söylenebilmektedir. Horkheimer, filozof ve sonradan öğrenci hareketlerinin 

destekçisi olan Herbert Marcuse, filozof, sosyolog ve estetik teorisyeni Theodor W. 

Adorno, psikolog Erich Fromm gibi kişilerin içinde yer aldığı bir ekip oluşturur 

(Odabaş, 2018, s. 213). 

 

Frankfurt Okulu’nun ortaya çıkışında; Birinci Dünya Savaşı sonrasında sol işçi 

sınıfı hareketlerinin yenilgisi, Avrupa’daki sol hareketlerin SSCB’nin denetimi altına 

girmesi, Stalinizme dönüşen Rus Devrimi, Faşizm ve Nazizmin yükselişe geçmesi gibi 

dünyada yaşanan toplumsal olaylar oldukça etkili olmuştur (Odabaş, 2018, s. 213). 

Enstitünün kurulma sebebi olarak Marksizm’in pratikte başarısız olması, tarihsel 

materyalizmin toplumları anlamada yetersiz kaldığı savı ve mevcut koşullarda 

Marksizm’in geliştirilerek canlandırılması görüşleri yer almaktadır (Yaylagül & 

Korkmaz, 2008) Okulun amacı dönemin olayları ve enstitünün başına geçen kişilerin 

bakış açılarına göre değişkenlik göstermiştir. Frankfurt Okulu ortaya koyduğu fikirler, 

yaptığı araştırmalar ve enstitünün başında bulunan kadroya 4 ayrı döneme 

ayrılmaktadır. Birinci dönem; 1923-1933 yılları arasında Marksist çizgide olan Calr 

Grünberg’in yönetiminde daha çok tarih ve ekonomi konularında araştırmalar 

yapılmıştır. İkinci dönem 1930-1950 yılları arasında Marx Horkheimer’in enstitünün 

başında olması, 1931 yılında Theodor Adorno’nun ve 1932’de Herbert Marcuse’un 

enstitüye katılması, ilgi alanlarını ekonomi ve tarihten daha çok felsefe ve psikanalize 

kaydırmıştır. Enstitüdeki bu değişimde faşizmin yükselişi, Hitler’in iktidara gelmesi 

sonrasında ABD’ye mülteci olarak göç etmeleri de etkilidir. Adorno ve Horkheimer’in 

birlikte yazdıkları ‘’Aydınlanmanın Diyalektiği’’ bu dönem ortaya koydukları en 

önemli eserleridir. Bu eser Kültür Endüstrisi kavramının arka planını oluşturarak 
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Adorno’nun daha sonraki çalışmalarına temel oluşturmuştur. Amerika’da kitle iletişim 

araçlarının insanlar üzerindeki etkileri araştırmak üzere yapılan çalışmalar Adorno’nun 

dikkatini çekmiştir. Marksizm öngörülerinin gerçekleşmemesi ve kapitalizmin topluma 

etkileri Frankfurt Okulu temsilcilerinin çalışmalarının yönünü değiştirmiştir. 

Kendileriyle birlikte anılan ‘’Eleştirel Kuram’’ kavramı da bu çalışmaların bir ürünü 

olarak ortaya çıkmıştır. Toplumsal başarısızlıklara, eleştirel bir tavır kavrayış 

kazandırmayı amaçlayan, ideolojinin yol açtığı yanılsamaları ortadan kaldırmak 

suretiyle özgür ve kendi kendini belirleyen bir toplumun gelişimini sağlamaya çalışan 

teoridir (Cevizci, 2010). 

 

Almanya’da 1933 yılında Hitler iktidara geldikten sonra ‘’devlete karşı eğilimler 

taşıması’’ gerekçesi ile enstitüyü kapatmıştır. Bu kapatmanın arka planında enstitü 

üyelerinin Yahudi olmaları bulunmaktadır. Ardından Horkheimer Hitler tarafından 

üniversiteden atılan ilk profesör olmuştur. Bu tarihten itibaren enstitü üyelerinin 

Amerika’ya yerleşme planları yaptıkları görülmektedir. 1935 yılında Columbia 

Üniversitesi’nden davet almışlardır. Amerika’ya giderek New York’ta Toplumsal 

Araştırmalar Enstitüsü’nü yeniden kurarlar. Faaliyetlerine 1950 yılına kadar 

Amerika’da devam eden okul, 1950 yılında Batı Alman hükümetinin davetiyle 

Almanya’ya geri dönen Horkheimer ve Adorno tarafından Frankfurt’da yeniden 

kurulmuştur. Üyelerden Leo Löwenthal ve Herbert Marcuse ise Amerika’da kalarak bir 

daha Almanya’ya dönmemişlerdir (Dellaloğlu, 2003, s. 16) Üçüncü dönem olarak 

adlandırılabilecek bu dönemde Amerika’da kalan ve Almanya’ya dönen enstitü üyeleri 

arasında görüş ayrılıkları da yaşanmıştır. Frankfurt Okulu düşünürlerinin 1970’e 

kadarki bu dönemde Eleştirel Kuram’ın temel argümanlarını ortaya koyan eserler 

kaleme aldıkları görülmektedir.  

 

Enstitü üyeleri kendilerini ‘’Frankfurt Okulu’’ olarak adlandırmamışlardır. Bu 

isim başkaları tarafından kendilerine atfedilmiştir. Enstitü üyeleri, çalışmalarının daha 

çok Eleştirel Kuram ismi ile anılmalarını tercih etmişlerdir. Özellikle Horkheimer’in 

Eleştirel Teori üzerine yazdıkları okulun genel düşüncelerini yansıtır nitelikte olmuştur. 

Böylece 1950 ve 1960’larda Franfurt Okulu kavramı, Adorno ve Horkheimer’ın 
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çalışmaları için kullanılır olmuştur (Odabaş, 2018, s. 214). Frankfurt Okulu’nun 

Eleştirel Teorisi,  Marx’ın teorisini yeniden canlandırma amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu 

çerçevede Marx’ın kuramının nüvesini oluşturan ekonomik alt-yapıdan ziyade daha çok 

kültürel üstyapıya yönelmiş ve onu esas almıştır. Eleştirel Teori’nin önde gelen isimleri 

Horkheimer ve Marcuse, kapitalist toplumlardaki ekonominin neden olduğu çelişkileri 

sadece ekonomi açısından çözümlememişler, kültür alanları arasındaki ilişkilere ve 

kültür boyutunun önemine vurgu yapmışlar, bilhassa da kültürel ve psikolojik ilişkileri, 

ekonominin yarattığı krizler altında bireylerin yaşadığı alanlar olarak ön plana 

çıkarmışlardır (Kızılçelik, 2008, s. 30). 

 

1970 ve sonrası Frankfurt Okulu’nun son dönemi olarak görülmektedir. Etkisi 

zamanla azalan okulun özellikle Horkheimer ve Adorno’nun ölümünden sonra etkisini 

tümüyle yitirdiği söylenebilmektedir. Bu dönemde okulun en önemli ismi Jürgen 

Habermas’dır. Jürgen  Habermas’ın,  Okul’un  eleştirel düşüncelerini Marksçı tarih ve 

modern kapitalizm kuramının yeniden değerlendirilmesinde  özgün  bir  biçimde  

kullandığı görülmektedir. Bu yönüyle Habermas’a Frankfurt Okulu’nun veya Eleştirel 

Teorinin yeniden inşasını gerçekleştiren en önemli düşünürü olarak bakmak yerinde 

olmaktadır. Habemas, Eleştirel Teori’yi farklı bir modelle ele almaktadır. Rasyonel 

düşünme yetisine sahip varlıklar olmamız olgusundan hareketle değil, semboller 

kullanan, bir dile sahip varlıklar olarak varoluşumuzu temele alan Habermas’ın ütopik 

dünyası hiçbir bireyin konuşma dışına itilmediği, tüm bireylerin gerçek bilgiye erişip 

kamusal alanda tartışmaya etkin bir şekilde katılabileceği bir konuşma dünyasıdır 

(Odabaş, 2018, s. 220) 

 

3.1.1 Theodor W. Adorno ve Kültür Endüstrisi 

Frankfurt’ta şarap ticareti yapan Yahudi ve zengin bir ailenin çocuğu olarak 

dünyaya gelen Adomo, çocukluğunda başarılı bir müzik yaşamı geçirmiş, profesyonel 

bir şarkıcı olan annesi ve teyzesi tarafından yetiştirilmiştir. Adorno, 1921 yılında 

Frankfurt'ta Kaiser Wilhelm Lisesi'ni bitirmiş ve Johann Wolfgang Goethe 

Üniversitesi'nde okumaya başlamıştır. Üniversiteye başladığında dışavurumculuk ve 

opera üzerine makaleleri vardır. Üniversitede felsefe, sosyoloji, psikoloji ve müzik 
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ağırlıklı dersler almıştır. 1924'te felsefe doktoru unvanını almıştır. Adorno'nun tez 

hocası Kantçı düşünür Hans Cornelius'tur. Adorno 1922'de Cornelius'un seminerlerinde 

Max Horkheimer ile tanışmıştır. Adorno üniversitede okurken 1924 yılında Frankfurt'ta 

Alban Berg'in Wozzeck operasını izlemiştir. Bir arkadaşı aracılığıyla Berg ile tanışan 

Adorno, onun sayesinde 1925'te Viyana'ya müzik okumaya gitmiştir. Adorno 1928'de 

Frankfurt'a dönmüştür. Burada Comelius'un danışmanlığında doçentlik tezini yazmaya 

başlamıştır. Bu dönemde Comelius üniversiteden ayrıldığı için tezini Paul Tillich'in 

danışmanlığında bitirmiştir. Horkheimer ile arkadaşlığı sayesinde Toplumsal 

Araştırmalar Enstitüsü yani Frankfurt Okulu ile ilişki kurmaya başladı. Adorno'nun 

Enstitü dergisindeki ilk yazısı 1932'de yayımlandı, ancak 1938'de Enstitü'nün resmi 

üyesi oldu (Dellaloğlu, 2003, s. 14). 

 

İkinci Dünya Savaşı sonrası geliştirilen bir kavram olan Kültür Endüstrisi, 

kültürün yapaylaşarak ucuzlaması ve metalaşarak endüstrileşmesi niteliği taşımaktadır. 

Bu noktada Frankfurt Okulu teorisyenleri yeni doğan bu endüstriyi “kültür endüstrisi” 

kavramı üzerinden ele almışlardır. Kavram ilk olarak, Amerika döneminde, Horkheimer 

ve Adorno’nun 1947 yılında Amsterdam'da yayınladıkları Aydınlanmanın Diyalektiği 

adlı eserindeki “Kültür Endüstrisi, Kitlelerin Aldatılması Olarak Aydınlanma” başlığı 

altında kullanılmış ve incelenmiştir. Horkheimer ve Adorno’ya göre kültür endüstrisi ile 

makine endüstrisi arasında nitelik fark yoktur. Seri üretimin her alan içinde önemli 

olduğu bu endüstri yapısında makine endüstrisi için teknik özelliklerin sayı ve oranı ne 

ise kültür endüstrisi için sinemada başrol oyuncusu, dekorların zenginliği ve kullanılan 

psikolojik formüller odur. Tüm bu psikolojik formüller dinamiğinde, kültür endüstrisi, 

bireyi pasif hale getirerek dahası silikleştirerek, gerçek kültür yerine kalıplaşmış kültür 

üreterek, sürekli tüketime yönlendirme çabasındadır. Kültür endüstrisi, genel olarak 

kitle iletişim araçları vasıtasıyla kitap, müzik, film, televizyon programları, moda, 

alışveriş, aile ilişkileri gibi kültürel ürünlerin seri üretimini ve pazarlamasını içerir. 

Tüketim toplumunda her şey homojenleşme görünümündedir (Özel & Mumyakmaz, 

2018, s. 68). Günümüz kapitalist toplumlarında,  kültür endüstrisi her biri birer emtia 

olan kültür biçimlerini üretir. Kültür, pazarda alınıp satılması, daha fazla para getirmesi 

için üretilir. Bir takas değerine sahiptir ve şirketler kâr elde etmek için kültür üretirler. 

Frankfurt Okulu yazarlarına göre, böylesi bir metalaştırma kültürel üretimin ve 
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toplumsal yaşamın tüm veçhelerine nüfuz etmiş ve giderek artan bir şekilde 

yaygınlaşmıştır. Bu ise, kültür endüstrilerinin ürünlerinin standartlaşmasına ve 

dolayısıyla da kültür endüstrisi ürünlerini tüketenlerin edilgenleşmesine yol açmıştır 

(Kuyucu, 2016, s. 191). 

 

Theodor W. Adorno’ya göre, popüler müzik kültür endüstrisinin bir parçasıdır. 

Popüler müziğe dair öne sürdüğü önemli iddialardan biri onun standartlaştırılmış 

olduğudur. Adorno’nun görüşüne göre, şarkı türleri, şarkıların kendileri ve parçaları da 

dâhil olmak üzere, tüm ürün standartlaştırılmıştır. Theodor W. Adorno’ya göre,  bir 

popüler müzik şarkısının parçaları birbiriyle değiştirilebilmektedir. Theodor W. 

Adorno’nun popüler müzik analizi “popüler müzik” ve “ciddi müzik” arasındaki 

karşılaştırmaya dayalıdır. Standartlaştırılmış popüler müziği, müziğin bir bölümündeki 

detayın yalnızca parçanın bütününe bağlı olarak anlam kazandığı ve popüler müzikte 

olduğu şekliyle standartlaştırmanın olmadığı “ciddi müzik”ten ayırmanın mümkün 

olduğunu iddia etmektedir.  Theodor W. Adorno’nun “ciddi” müzik hakkındaki 

iddiaları, parçaya kendine haslığını ve bireyselliğini veren müzik parçasının bir bütün 

olarak genel doğasıyla belirli parçaları arasındaki yakın ilişkinin değerlemesine 

dayanmaktadır. Büyük müzik eserleri, örneğin Mozart’a ait olanlar, özgün ve 

orijinaldir. Müziğin parçaları bir araya geldiğinde ortaya çıkan bütün, sadece parçaların 

toplamı değildir. Bu, genel anlamı yaratmak için parçaları kullanan bir sanatsal 

yaratımdır. Bir parçanın bir başkasının yerine kullanılması tüm eserin anlamını ciddi 

şekilde etkileyecektir (Kuyucu, 2016, s. 193). 

 

Frankfurt Okulu mensupları, kapitalist sistemle beraber kültürün endüstri ve 

ticaretin mantığına göre biçimlendiğini, yani ticarileştiğini ve endüstriyelleşerek 

üretimin bir aygıtı haline geldiğini iddia etmişlerdir. Eleştirel kuramcıların kültür ve 

onun ticarileşmesine, endüstrileşmesine dönük olarak kültür endüstrisi problemine 

odaklaşmaları,  dönemin tekelci kapitalizmi ve faşizminin yarattıkları tahribatlarla 

yakından ilişkilidir. Bunların yanı sıra, eleştirel teorinin kültür endüstrisi anlayışına 

zemin oluşturan öteki öğeler arasında Amerika deneyimi, Adorno’nun müzik olgusuna 

olan özel ilgisi, Benjamin ve Löwenthal’ın çabalan önemli yer tutar (Kızılçelik, 2008, s. 
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332). Theodor W. Adorno’ya göre endüstrileşmiş popüler müzik dinleyicisi standart ve 

rutinleşmiş bir dizi tepkinin içinde kaybolmuştur. Dinleyicinin dikkatinin dağılmış ve 

özensizdir. Adorno’nun bakış açısına göre, popüler müzikten alınan haz yapay ve 

sahtedir. Bu yüzden dinleyici için de kendi deyimiyle “ritmik olarak itaatkâr” 

denilebilir. Dinleyici,  şarkının standartlaştırılmış ritmini takip ederek ve onun 

tarafından boyun eğdirilerek veya koşullandırılarak “ritmin kölesi” olmuştur (Kuyucu, 

2016, s. 193). 

 

Adorno 1936 yılında yazdığı ‘’Caz Üzerine’’ adlı makalesinde popüler müzik 

eleştirisini caz müzik üzerinden  Adorno’ya göre caz müzik doğaçlamaya uygun olması 

nedeniyle bireysellik özelliği taşıyormuş gibi görünmektedir. Fakat caz müzikteki tüm 

doğaçlamalar belli bazı formların tekrar edilmesinden başka bir şey değildir. Adorno’ya 

göre caz müzikteki vurmalı çalgılar ve ritmler, askeri marşların formundan ortaya 

çıkmıştır ve kapalı bir şekilde de olsa otoriter ve totaliter söylemlerle ilişki içerisindedir 

(Kızılçelik, 2008, s. 334). Adorno’ya göre caz müzik kitleleri uyuşturan bir popüler 

müzik türüdür. Meta niteliği taşır. Özgürleşme kisvesi  altında itaat kültürünü besler.  

 

Adorno popüler müziği eleştiren düşüncelerini anlatırken ‘’popüler müzik’’ ve 

‘’ciddi müzik’’  arasında karşılaştırmalar yapmıştır. Bu karşılaştırmalar Tablo 1 ve 2’de 

görülmektedir. 
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Tablo 1 “Ciddi” ve “Popüler” Müzik Üretim ve Tüketiminin Yapısı 

Kaynak: Orijinal Kaynak: (Held, 1980). “Introduction to critical theory: Horkheimer to Habernas”. Londra: 

Hutchinson. Aktaran: Kuyucu M. (2016) Theodor W. Adorno’nun Perspektifinden Popüler Türk Müziğinde 

Standartlaşma Sorunsalı 
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Tablo 2 Dinleyicide Teşvik Edilen Tepkiler Bakımından “Ciddi” ve “Popüler” Müzik 

Arasındaki 

Kaynak: Orijinal Kaynak: (Held, 1980). “Introduction to critical theory: Horkheimer to Habernas”. Londra: 

Hutchinson. Aktaran: Kuyucu M. (2016) Theodor W. Adorno’nun Perspektifinden Popüler Türk Müziğinde 

Standartlaşma Sorunsalı 

 

 ‘’Kültür Endüstrisi’’ karamı, Theodor Adorno’nun incelemelerinde her zaman 

önemli bir yer tutmuştur. Yaşadığı dönemde kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ve 

kapitalizmin yükselişi ile kültürün endüstrileşme sürecine tanık olmak Adorno’yu bu 

konulara yönlendiren durumlardan olmuştur. Çocukluğundan itibaren müzisyen bir 

ailede yetişen ve sonrasında müzik eğitimi alan Adorno özellikle bir kültür ürünü olan 

müziğe hayatının her döneminde ilgili olmuştur. Bu sayede Kültür Endüstrisi kavramına 

müzik üzerinde yoğunlaşması şaşırtıcı değildir. Kültür ürünlerinin endüstriyel bir ürün 

olarak metalaşmasını eleştiren Adorno’nun özellikle müzik endüstrisinin tarihi ve 



23 
 

bugünü düşünüldüğünde birçok konuda görüşlerinin yerinde olduğu görülmektedir. 

Müzik eserinin ticari bir ürün, bir meta olması, özellikle popüler müzik ürünlerinin 

büyük kısmının bir sanat eseri olmaktansa ticari kaygılarla üretilmiş tüketim aracı 

olması sonucu doğurmuştur. Müzik endüstrisinde tekelleşmiş ve yönlendirici konumda 

bulunan ve kitle iletişim araçları sayesinde hedeflediği kitleyi yönlendiren kurumlar ve 

kuruluşlar bugün internet çağında şekil değiştirseler bile güçlerini korumaktadırlar. 

Buna örnek olarak dijital müzik servislerinin kullandığı algoritmalar ile dinleyiciye 

yaptığı tavsiyeler ve çalma listeleri örnek verilebilir. Popüler olan ya da yönlendirilmek 

istenen ürün yine ön plana çıkarılarak kitleye dikte edilebilmektedir. Müzik hitap ettiği 

kitleye mesaj vererek onları yönlendirebilen bir iletişim özelliğine de sahiptir. Müzik 

endüstrisi eğlence endüstrisinin en önemli kollarından birisidir. Tüketim toplumunun 

oluşmasına gelişmesine popüler müziğin büyük katkıları olmuştur. Müzik bir sanat 

eserinden bir metaya dönüşerek kopyalanabilir ve pazarlanabilir bir ürüne dönüşerek 

endüstrileşmiştir ve pazarlama iletişiminin konularından biri haline gelmiştir. 

 

3.2 Müzik Endüstrisinin Tarihi 

Müziğin endüstrileşme süreci, kaydedilebilir olmasını sağlayan teknolojik 

buluşlar ile başlamaktadır. Müzik kaydedilebilir ve tekrar dinlenebilir olmasının 

ardından bir meta haline gelmesi ile endüstrileşme sürecine girmiştir. Müzik, insanlık 

tarihinde hep var olmasına rağmen notalar yoluyla yazılı hale gelmesi ve kayıt altına 

alınabilmesi zaman almıştır. Ses kayıt cihazlarının buluşundan önce müzik, sadece canlı 

olarak icra edilebilmekte, kaydedilip tekrar dinlenmesi ve çoğaltılıp pazarlanabilmesi 

mümkün olmamaktadır (Kuyucu, 2015, s. 20). 

 

Ses kaydının tarihi ilk olarak 1877 Thomas Edison’un fonograf (phonograph) 

adı verilen ses titreşimlerini dalgalar halinde kaydedebilen ve sonra tekrar dinleme 

imkânı veren cihazı buluşuyla başlamaktadır (Önen, 2007, s. 163). Daha sonra bu cihaz, 

1889’da içerisine demir para atılarak müzik çalan jukebox adı verilen makinelerin 

içlerine konarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu makineler kayıtlı müzik üzerinden 

kazanç sağlanan müzik endüstrisinin başlangıcı kabul edilmektedir.  
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Edison’un fonogram makinesi ses titreşimlerini silindir üzerine kaydetmektedir. 

1892 yılında ise Emile Berliner sesi düz yüzeyli yuvarlak plaklar üzerine 

kaydedebilmeyi başarmıştır. Bu yöntemle üretilen plaklar istenildiği kadar 

çoğaltılabilmektedir. Daha sonradan üretim şekli ve çeşitleri değişse de, sonradan bu 

düz yüzeyli yuvarlak plaklar endüstri standardı haline gelmiştir (Mimaroğlu, 1995, s. 

215).  1904 yılında Odeon isimli şirket çift yüzü kullanılabilen plakları üretmiştir. 

1920’li yıllar ve sorasında radyo mecrasının da gelişmesi ve yardımı ile birlikte kayıtlı 

müzik endüstrisi, eğlence sektörü içerisindeki önemli bir noktaya gelmiştir. Başlarda üst 

sınıf kişilere hitap etmekte olan müzik, endüstrinin gelişmesi ile orta sınıfa da hitap 

edebilmeye başlamıştır (Kuyucu, 2015, s. 22). 1931 yılında AEG firması ve Fritz 

Pfleumer manyetik bant kaydı teknolojisini üretmiştir. Daha sonra bu teknoloji gelişerek 

plak için bir alternatif oluşturmuştur (Önen, 2007, s. 163). 

 

1980’li yıllara kadar benzer şekilde devam eden müzik endüstrisi 1980’li 

yıllarda bazı yenilikler ile değişime uğramıştır. Compact Disc (CD) formatının ortaya 

çıkmıştır. Dijital okuma ve yazma özelliğine sahip olan CD, plak ve kasetin sahip 

olduğu yüzey okuma gürültüsünü yok eden lazerle okuma sistemine sahip yeni bir 

teknoloji olarak ortaya çıkmıştır. (Mimaroğlu, 1995 s. 217) CD sahip olduğu yeni 

kaliteli ses teknolojisi sayesinde kısa sürede yaygınlaşmıştır. Plak şirketleri önceden 

plak formatında piyasaya sürülmüş olan müzik albümlerini tekrar CD formatında 

piyasaya sürmüşlerdir. Bu tekrar piyasaya sürme işlemi plak şirketleri açısından maddi 

getirisi yüksek bir durum olmuştur. Yeni bir albüm olmadığından kayıt ve prodüksiyon 

masrafları olmadan, reklam ve tanıtıma ihtiyaç duymayan zaten tanınmış durumda olan 

albümleri, sadece üretim giderleri karşılığında yeniden yüksek fiyatlara piyasaya sürüp 

satış yapabilmişlerdir (Önen, 2016). 

 

3.2.1 Video Klip Dönemi ve MTV 

Müziğin bir görsel video ile dinleyiciye sunulması, 1930’lu yıllara kadar 

dayanmaktadır. 1935 yılında Von Oskar Fischinger’in “Komposition in Blau” filmi, 

video klip tarihinin ilk kaynağı olarak görülmektedir.1941-1947 yılları arasında 

ABD’de iki binin üzerinde video klip çekildiği varsayılmaktadır. Bu videolar daha çok 
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şarkıcıların görüntülerini içeren, müzikallerden alınmış ya da sanatçıların müziği icra 

ederken görüntülerinin bulunduğu kliplerdir (Erşanlı, 2016, s. 24). İlerleyen yıllarda 

içerisine para atılarak istenilen müziği çalan jukebox makinesine benzer şekilde video 

klipler de oynatabilen müzik kutuları ortaya çıkmıştır. 

 

1950’li ve 1960’lı yıllarda televizyonun ücretsiz ve kişisel kullanımının 

yaygınlaşması ile birlikte ABD ve Avrupa’da televizyonu kanalları sayılarının da 

artmasıyla televizyonda müzik programları yayınlanmaya başlamıştır. Bu programlar ile 

birlikte ‘’playback’’ kavramı da ortaya çıkmıştır. Playback; sanatçıların kayıttan verilen 

müzik üzerine, müziği canlı olarak icra ediyor gibi dudak hareketleri ve danslar ile eşlik 

etmeleri olayıdır (Erşanlı, 2016, s. 25). Playback video klipleri hem sanatçılara hem de 

televizyon programı yapımcıları için kolaylık sağladığından, o dönem yaygınlaşmıştır. 

Müzisyenler, müzik eserlerini tanıtabilmeleri için yeni bir mecra olan televizyonda bu 

sayede yer alarak büyük bir kitleye ulaşma fırsatı yaklamışlardır. 

 

İlk örnekleri 1920’li yıllara kadar uzanmakta olan müzikal filmler de video 

klipler tarihinde öneme sahiptir. Müzikal filmler ile birlikte filmlerde bulunan 

şarkılardan oluşan müzik albümleri piyasaya sürülmüştür. Müzikal filmlerde oynayan 

aktör ve aktrisler görsel anlamda dönemin modasını etkilemiştir. Ayrıca bazı 

müzisyenlerin şarkı ve albümlerinin tanıtımını da sağlamak amaçlı olarak çeşitli 

müzikal filmlerde oynadığı görülmüştür. The Beatles ve Elvis Presley gibi önemli 

sanatçıların bu tarz filmlerde oynadığı görülmüştür. Bu tarz filmler için uzun metrajlı 

video klip de denebilmektedir (Bektaş, 2007) (Yağcı, 2008). 

 

Modern anlamda müziğin tanıtımı amacıyla televizyonda yayınlanması için 

hazırlanmış ilk video klip 1975 yılında Queen grubuna ait “Bohemian  Rapsody” adlı 

şarkı için çekilmiş olan video kliptir (Çelikcan, 1996). 1970’li yılların sonlarına doğru 

video kliplerin televizyon kanallarına gösterilmesi yaygınlaşmıştır. Ancak sadece müzik 

yayını yapan bir kanal henüz mevcut değildir. 
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1980’li yıllarda yaşanan bir diğer önemli gelişme sadece müziğe odaklı tematik 

yayın yapan müzik televizyonu MTV’nin kurulmasıdır. Uydu teknolojisindeki 

gelişmeler ve genç neslin müzik ürünlerini tüketen kitle içindeki belirleyiciliğinin 

artması gibi unsurlar ABD’de medya yatırımcısı bir grup olan Warner Amex Satellite 

Entertainment Company’i, 24 saat kesintisiz yayın yapan bir müzik televizyonu kurma 

fikrine yönlendirmiştir. 1 Ağustos 1981’de 20 milyon dolarlık yatırımla kurulan MTV, 

başta 800 bin olan izleyici sayısını dört ay içinde 2 milyona ulaştırmayı başarmıştır 

(Bektaş, 2007, s. 67). MTV yayınına başlarken kanalda ilk yayınlanan video klip The 

Buggles grubuna ait olan ‘’Video Killed The Radio Star’’ (Video Radyo Yıldızını 

Öldürdü)  isimli şarkısına aittir. Şarkının ilk video olarak seçilmesi ironik olmuştur. 

MTV radyoyu öldürmese bile önüne geçmeyi başararak müzik endüstrisinde bir devrim 

yaratmıştır. 

 

 

Şekil 4 MTV Logosu 

 (Kaynak: https://seeklogo.com/vector-logo/172390/mtv) 

 

Görsellik müzik eserlerinde önem kazanmıştır. Müzik videoları, müzik 

endüstrisi için önemli bir pazarlama yöntemi haline gelmiştir. Müzik tüketicisinin 

zihninde görsel bir imge yaratarak, yapılmış olan müzik eserini zihinlerde kalıcı kılmak 

ve bilinirliğini arttırmaya yönelik yapılmış önemli çalışmalardır (Kuyucu, 2015, s. 26). 

Radyo’ya alternatif olarak ortaya çıkmış olan MTV sanatçının sadece müziğini değil 

görünüşünü de ön plana çıkartan bir mecra olmuştur. Bunun sonucunda müzisyen ve 

sanatçılar için sadece müzik konusunda yetenekli olmak değil aynı zamanda iyi bir 

imaja sahip olmak ve görsel olarak da tüketiciye hitap etmek önem kazanmıştır (Önen, 

2016). Müzisyenler sadece müzik icra eden sanatçılar olmanın dışında video kliplerde 

oynayan kısa film oyuncularına da dönüşmüşlerdir. Video klipler akılda kalıcılık 

tanınırlığı arttırmak ve modaya yön vermek gibi işlevlere sahip olmuştur. MTV 
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ilerleyen yıllarda başka müzik yapan kanallarını da kurmuştur. Özellikle dünyanın her 

yerine yayın yapan yerel kanalları ile küresel anlamda bir popüler kültür simgesi 

olmuştur ve genç nüfus üzerinde popüler akımları belirleyici konuma gelmiştir. 

Dönemin teknolojisi ile en fazla kitleye en kısa sürede ulaşabilen bir mecra olan 

televizyonun yardımıyla, en etkili ve akılda kalıcı yöntemlerden biri olan görselliğin 

müzikle birlikte kullanımı müzik endüstrisinde bir devim yaratmıştır ve yeni bir 

pazarlama yöntemi olarak yerini almıştır. Sanatçılar için televizyonda bulunmak, 

şarkılarının ve video kliplerinin televizyon mecrasında özellikle MTV’de bulunması çok 

önemli bir tanıtım fırsatı olarak yer almıştır. Tıpkı sinema endüstrisinde verilen ödüller 

gibi müziyenlerin video klipleri için de ödül törenleri düzenlenmektedir. En iyi, en çok 

izlenen video klibe sahip olmak, müzikal başarının yanında müzisyenler için ayrı bir 

itibara sahibi olma yolu açmıştır.  

 

Amerikalı müzisyen Michael Jackson’ın 1983 yılında ‘’Thriller’’ isimli şarkısı 

için çekilen video klip hem video klip tarihi hem de müzik endüstrisi tarihinin tamamı 

için önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Yaklaşık 14 dakika uzunluğunda yani 

bir kısa film olan ve yayınlandığı dönemde 500 milyon dolar gibi bir bütçeyle çekilmiş 

olan klip bulunduğu dönemin en pahalı video klip yapımı olması ile birlikte 

prodüksiyon kalitesinin de etkisi ile müzik endüstrisinin yönünü belirlemiştir (Erşanlı, 

2016, s. 27) Bir müzik videosundan beklenmeyen bir prodüksiyon kalitesine ve bütçeye 

sahip olmasının yanında verilen emeğin karşılığını fazlasıyla elde ettiği başarıyla alarak 

müzik sektöründe yol gösterici özelliği taşımaktadır. 1983 yılı sonunda yayınlanan 

Thriller klibi 1983 ve 1984 yıllarında Michael Jackson’ın aynı isimli albümünün yılın 

en çok satan albümü olmasında büyük payı vardır.  

 

MTV’nin yarattığı etki ve başarısı ile birlikte ABD ve dünyada birçok farklı 

müzik yayını yapan tematik kanal kurulmuştur. MTV zamanla kurduğu farklı ve yerel 

kanallarla dünyanın büyük kısmına ulaşmayı başarmış ve tüm dünya ülkelerini 

etkilemiştir. MTV yayınlarını ve burada bulunan yüksek kaliteli video kliplerden yerel 

müzik piyasaları etkilenmiştir ve yerel müzik kanalları kurulmuştur. Türkiye’de de 1994 

yılında Kral Tv adıyla ilk tematik 24 saat yayın yapan müzik kanalı kurulmuştur. 
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Başlangıçta kanallar ücret talep etmeden video klipleri kanalın izlenirliğini arttırmak 

için yayınlamaktadırlar. Ancak video klipler sanatçıların ve albümlerinin reklamı ve 

tanıtımı niteliğini taşımaktadırlar. Zamanla bu durumun fark edilmesiyle birlikte müzik 

kanalları sanatçıları video kliplerini yayınlamak için para talep etmeye başlamışlardır 

(Erşanlı, 2016, s. 29). Fiziksel video kayıt formatları ve bunları oynatan cihazların 

kişisel kullanımda yaygınlaşması ile birlikte video klipler aynı zamanda fiziksel 

formatlarda sunulan müzik eserleri gibi (Kaset, CD, Plak gibi) dinleyiciye dönemin 

yaygın formatlarında (örneğin video kasetler, video CD, VCD, DVD gibi) sunularak 

ayrı bir gelir kaynağı da sağlamıştır. Bu şekilde daha çok canlı konser görüntülerinden 

oluşan video kayıtları satışa sunulmuştur. Video kamera ve sinema sektöründe yaşanan 

teknolojik gelişmeler de video klip sektörünü aynı şekilde etkilemiştir. Daha yüksek 

görüntü kalitesine sahip klipler ve canlı konser kayıtları yapılabilmiştir. Çekilen 

görüntülerin farklı formatlarda çoğaltılıp ticareti yapılması mümkün olmuştur. 

 

MTV müzik yayınları, ödül törenleri ve canlı müzik şovları ile bir dönem müzik 

sektörünü yönlendirici konumda bulunarak sektöre öncülük etmiştir. Müzik sektörü 

daha sonra dijitalleşme ile internet dönemine girene kadar bu şekilde devam etmiştir. 

İnternetin yaygınlaşması ve internet teknolojilerinin gelişmesiyle insanlar video kliplere 

de müziğe olduğu gibi istedikleri yer ve zamanda ulaşabilme imkânına sahip 

olmuşlardır. Bu durum müzik televizyonu yayıncılığını büyük miktarda zayıflatmıştır. 

MTV yayın politikasında değişime giderek daha az video klip yayını yapan bir kanala 

dönüşmüştür. İnternet üzerinde istediği zamanda istediği klibe ulaşabilen dinleyici 

televizyondaki müzik kanallarına olan eski ilgisini kaybetmiştir. Müzik kanallarına olan 

ilgi azalmasına rağmen video klipler müzik endüstrisi içerisinde önemini 

sürdürmektedir. Özellikle 2005 yılında kurulan dünyanın en büyük video paylaşım 

internet sitesi konumundaki ‘’Youtube’’ üzerinde büyük ölçüde olmakla birlikte burada 

ve diğer video paylaşım sitelerinde video klipler ilgiyle izlenmeye devam etmektedir. 

Video klipler müzik dinleyicisi ve müzisyenler için önemini korumaktadır. 

Müzisyenler, müziklerinin tanıtımını akılda kalıcılığını arttırmak için video klipler 

çekmeye yayınlamaya devam etmektedirler. Ama günümüzde müzik kanallarına eskisi 

kadar ihtiyaç duymamaktadırlar. İzleyici televizyon kanalında izlemek istediği video 

klibin yayınlanmasını beklemek ya da bir video klibin yayınlanması için istekte 



29 
 

bulunmak yerine internetten istediği anda istediği video klibi izlemeyi tercih etmektedir. 

Televizyon ve geleneksel medya günümüzde bütünüyle etkisiz bir durumda olmadığı 

için müzik kanalları varlığını sürdürmektedir. Televizyon eski günlerinde olmasa bile 

etkili bir mecradır ancak internetin müzik gibi konularda özellikle içeriğe anlık ulaşım 

konusunda sağladığı imkânların gerisinde kaldığı söylenebilmektedir. Müzisyenler, 

internet  üzerinden video kliplerini gerek Youtube gibi video paylaşım siteleri gerekse 

kendi sosyal medya siteleri hesaplarından yayınlayarak paylaşarak yayılmasını ve hedef 

kitlesine ya da daha ötesine ulaşılır kılabilmektedirler. Video klipleri internet üzerinden 

yayınlamak, video kliplerin izlenme sayıları, beğeni sayıları, sanatçının video kliplerini 

yayınladığı kendine ait hesabının takip edilme sayısı gibi anlık olarak ölçümlenebilme 

imkânları da vermektedir. 

 

MTV’nin başını çektiği tekelleşmiş konumda bulunan müzik kanalları, radyo 

kanalları internette bulunan müzik paylaşım siteleri ve dijital müzik servisleri Theodor 

Adorno’nun Kültür Endüstrisi kavramı içerisinde yer alan bir kültür ürünü olan müziğin 

pazarlanmasında aracı olan, popüler müziği ve kitlesini kitle iletişim araçları ile birlikte 

yönlendirici konumda olan kurumlardır. Video klipler müziğin pazarlanmasına yardımcı 

olmanın yanında müziği işitsel olmanın yanında görsel metal haline getirmiştir. 

Görsellik müzik endüstrisinin tüketicide yarattığı etkisini yükselterek daha büyük bir 

endüstriye dönüştürmüştür.  

 

3.2 Dijitalleşme ve Müzik Endüstrisi 

Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler; internetin ve bilgisayarların kişisel 

kullanıma sunulması ve yaygınlaşması ile birlikte ticari olarak da kullanılabilen bir 

mecra olmasının da etkileriyle ortaya çıkan dijitalleşme kavramı birçok endüstriyi 

etkilemiştir. Müzik endüstrisinde ise dijitalleşme, bir devrim yaratmıştır. 

 

 ‘’Dijital müzik; CD ve kaset gibi fiziksel bir ürün olarak üretim, depolama ve  

taşıma gibi lojistik ve pazarlama faaliyetlerini gerektirmeyen ve internet başta olmak 

üzere kablolu ve kablosuz ağlar vasıtasıyla dağıtabilme imkânı sağlayan ve bilgisayar, 
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cep telefonu, taşınabilir müzik çalar gibi aygıtlar başta olmak üzere sabit disk ve bellek 

kartları aracılığı ile çalıştırılıp muhafaza edilebilme özelliğine sahip çeşitli müzik 

formatlarından oluşmaktadır’’ (Kuyucu, 2013, s. 1385). 

3.4 Mp3 formatı ve Dijital Müzik Devrimi 

Dijital müzik devriminin başlangıcı olarak Mp3 (MPEG-1 Audio Layer 3) adı 

verilen sıkıştırılmış dijital müzik formatının ortaya çıkışı kabul edilmektedir. 1995 

yılında resmi olarak kabul edilen bu format kısa sürede müzik endüstrisini 

değiştirmiştir. Mp3 kısa sürede yaygınlaşmıştır ve müzik yayınları dijitalleşerek Mp3 

formatına dönüşmeye başlamıştır. İnternet üzerinden dosya paylaşımı yapabilen siteler 

ve yazılımlar sayesinde Mp3 dosyaları hızla yayılmıştır. (Milliyet Gazetesi, 2010) 

(Malkoç, 2011) 

 

Dijitalleşen müzik, internet sayesinde aracı kullanılmasına gerek kalmadan 

üreticiden tüketiciye doğrudan çevrim içi şekilde ulaşabilir duruma gelmiştir. Müzik 

ürününün tüketici ulaştırılmasında aracılık eden yapım şirketlerine, toptancılara, 

perakendicilere ihtiyaç ortadan kalkmıştır. Fiziksel kopyaların üretilmesi çoğaltılması 

ve lojistiği için gerekli olan zamanı ve maliyeti de ortadan kaldırmıştır. Ayrıca radyo 

yayıncıları için de büyük avantaj sağlamıştır (Kuyucu, 2013, s. 1386). Teknolojide 

yaşanan gelişmelerle internet hızı da sürekli artış göstermiştir. Tüketicileri internet 

üzerinde müzik dinlemeye iten gelişmelerden biri de internetin hızlanmış olmasıdır. 

Tüketici aradığına daha hızlı ulaşabilir olmuştur. 
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Şekil 5 Dijital Müzik Endüstrisinde Dağıtım Kanalları 

Kaynak: (Kuyucu, 2013) Yeni Medya ve Dijital Müzik: Yeni Medyanın Müzik Endüstrisinin 

Ekonomik Yapısına Etkisi 

1999 yılında çevrim içi dijital müzik servisi Napster ismiyle kurulmuştur. 

Napster kullanıcılara birbirlerinin bilgisayarlarında bulunan dosyaları paylaşabilme 

imkânı vermiştir. Bu durum korsan müzik paylaşımının yaygınlaşmasına sebep 

olmuştur. Napster 2001 yılında müzik endüstri ve sanatçıların açtığı davalar sebebiyle 

işlemlerine son vermiştir. Napster’ın paylaşıma son vermesi korsan Mp3 paylaşımını 

durduramamıştır. Çok sayıda paylaşım servisi ile korsan Mp3’ün ulaşılabilir olması 

müzik endüstrisi için büyük bir tehdit oluşturmuştur (Milliyet Gazetesi, 2010)  (Malkoç, 

2011). 

 

Tüketicinin müziğe Mp3 sayesinde bedelsiz şekilde ulaşabilmesi, kolayca 

kopyalayarak depolama imkânına sahip olması gibi özellikler dijital müziğe yönelimi 

arttırmıştır. Korsan müziğin yaygınlaşması ile telif haklarını ihlalini engellemek için 

ülkeler kendi hukuki yöntemlerine başvurmuştur. Fikri hukuk ve sanat eserlerini dijital 

ortamda koruma amacıyla yasalar düzenlenmiştir. Ayrıca dijital müziğin yasal satış ve 

dağıtımının yapılması için yeni modeller geliştirilmiştir. Mp3 formatının yükselişiyle 

birlikte taşınabilir Mp3 çalan cihazlar da piyasaya sürülmeye başlanmıştır. Bu mobil 

cihazlar da Mp3 ün popülerliğini arttırmıştır (Kuyucu, 2013, s. 1388). 
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2003 yılında Apple firması yasal Mp3 satışı yapan servisi iTunes Store’u 

kurmuştur. Daha sonra benzeri yasal dijital müzik servislerinin kurulması ile sektör 

yasal bir çerçeveye oturmuştur. Yasal dijital müzik satışı yapan servisler ile birlikte 

dijital müzik sektörü sürekli bir büyüme içerisinde olsa da korsan içeriklerin önüne 

yeteri kadar geçilememiştir (Kuyucu, 2013, s. 1389). 

 

İnternetin evrimsel sürecinde yaşanan gelişmeler, Web 2.0 ile sosyal medyanın 

ortaya çıkışı müzik endüstrisini de etkilemiştir. Müzik üreticisi sanatçılar dinleyicisi ile 

aracı olmadan birebir iletişime geçebilmeye başlamıştır. Bu sayede aracı olmadan 

müzik yayınlama ve tanıtımını yapma imkânına erişmiştir. Sosyal medya amatör 

müzisyenlerin büyük kitlelere ulaşabilmesinin de önünü açmıştır. Dijital müzik 

endüstrisi genel anlamda internet aracılığıyla müzisyenlerin eserlerini 

geleneksel/fiziksel dönemde lojistik veya yasal sebeplerle ulaştıramadıkları bölgelere de 

ulaştırabilmelerini ve daha çok tanınmalarını sağlamıştır. Müzikte yaşanan bu dijital 

devrim sanatçıları ve müzik yapımcılarını dijitalleşerek yeni teknolojiye ayak 

uydurmaya zorlamıştır. Yeni döneme ayak uydurmayanlar yok olma tehlikesiyle karşı 

karşıya kalmışlardır (Kuyucu, 2013, s. 1397). 

 

3.4.1 Mobil Dijital Müzik Çalarlar 

Mp3 formatının icadı ile birlikte binlerce dijital müzik dosyasının kişisel 

bilgisayarlara depolanabilmesini mümkün olmuştur.  Bu devrim niteliğindeki 

teknolojiyi mobil cihazlara da aktarılması ile birlikte müzik dinleyici fiziksel dönemle 

karşılaştırıldığında büyük bir özgürlüğe sahip olmuştur. Dijital müzik çalarlar piyasa 

çıkması ile birlikte kısa zamanda popüler olmuşlardır. Eski döneme ait, fiziksel 

formatları çalan mobil cihazlar, beraberinde müzik albümünün fiziksel kopyasının da 

kişinin yanında taşımasını gerektirmekteydi. Bu da ulaşılabilen müzik konusunda 

dinleyiciye sınırlılık yaratmaktaydı. Dijital mobil müzik cihazları ise bilgisayarlarda 

olduğu gibi sahip oldukları belleklerin sayesinde içerisine binlerce dijital müzik 

formatının depolanabilmesine imkân vermektedir. Dinleyicilerin istedikleri ortamda 

binlerce şarkıya ulaşabilmeleri ve kendi istedikleri şarkı listelerini düzenleyebilmek gibi 

özelliklere sahip olan dijital müzik çalarlar, Mp3 formatının da yaygınlaşmasını 
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sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Mobil cihazlara depolanıp kullanılabilmesi, 

belleklerde kapladığı alanın küçük olması Mp3’ü hızlı şekilde popüler duruma 

getirmiştir. Bu yüzden dijital müzik çalarlar müzik endüstrisinin yaşadığı dijital devrim 

içerisinde önemli bir konuma sahiptir. 

 

Dünyada piyasaya çıkan ilk Mp3 çalar 1998 yılında Güney Kore’de bulunan 

SaeHan Information Systems firmasına ait olan MPMAN F10 isimli cihazdır (Ionescu, 

2009). Bu cihaz 32 MB depolama alanına sahiptir. Daha sonrasında dijital müzik çalan 

mobil cihazlar zamanla daha fazla özelliğe daha yüksek teknolojiye sahip olarak arka 

arkaya piyasa çıkmaya devam etmiştir. 2001 yılında Apple firmasına ait iPod isimli 

dijital müzik çalar piyasa sürülmüştür (Ionescu, 2009). Dijital müzik çalar piyasasında 

en yüksek gelire ve popülerliğe ulaşan cihaz iPod olmuştur. 2001 yılında çıkan cihazın 

zamanla farklı ve daha yeni modelleri ile üretimine 2017 yılına kadar devam edilmiştir. 

2003 yılında iTunes Store isimli yasal Mp3 satışı yapan servisini de kuran Apple bu 

sayede müzik sektöründe dijital müzik döneminin önemli bir kuruluşu olmayı 

başarmıştır. 
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Şekil 6 Apple iPod Cihazı Satış ve Apple Gelirleri Yüzdesi Grafiği 

Kaynak: https://cdn.statista.com/chart/10469/apple-ipod-sales/ 

 

Şekil 6’da en popüler dijital müzik çalar olan Apple’ın iPod cihazının satış 

grafiği görülmektedir. Grafikte görüldüğü gibi 2002-2008 yılları arasında piyasaya 

çıkışının hemen sonrasında hızlı şekilde yükselen gösteren satışlar daha sonrasında 

düşüşe geçmiştir ve 2014 yılında Apple’ın toplam satış gelirleri içerisinde yüzde 1’e 

kadar düştüğü görülmektedir. 2017 yılında ise üretimi tamamen durmuştur. Bu düşüşün 

sebebi olarak 2010‘lu yıllarda akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar gibi çok 

fonksiyona sahip aynı zamanda müzik de çalabilen mobil cihazların piyasaya çıkması 

sayesinde müzik çalan ayrı bir cihaza ihtiyacın kalmaması, sosyal medyanın da ortaya 

çıkışı ve gelişmesiyle insanların bu yeni sürekli çevrim içi konumda olabilen cihazlara 

yönelmesi, streaming teknolojisinin gelişmesi ve internet hızlarının artması ile 

streamingin popüler olması, streaming müzik servislerinin ortaya çıkışıyla müzik 

depolamaya ihtiyaç kalmamış olması gösterilebilmektedir. Bir dönem müzik dinlemenin 

en popüler yöntemi olmuş olan dijital mobil müzik çalarlar müzik endüstrisi tarihi 
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açısından oldukça önemlidirler, Günümüzde ise ayrı bir cihaz olarak ihtiyaç 

duyulmadığından dönemleri son bulmuştur. 

 

3.5 Streaming (Gerçek Zamanlı Veri Akışı) 

Streaming (Gerçek Zamanlı Veri Akışı) kelime anlamı olarak ‘’aralıksız akış’’ 

anlamına gelmektedir. İnternet üzerinden ses ve video gibi verilerin, ‘’anında’’ 

indirmeyi beklemeden eş zamanlı olarak görüntülenebilmesine, ulaşılabilmesine olanak 

sağlayan bir teknolojidir. Aynı zamanda internet üzerindeki gerçek zamanlı canlı 

yayınların izlenmesi/dinlenmesi de bu şekilde olmaktadır. Yeni bir teknoloji olmadığı 

halde, yaygın ve kolay kullanımı yakın zamanda mümkün olabilmiştir. Bilgisayar 

teknolojilerinin yazılım ve donanımsal olarak gelişimi, internetin geniş bant ve yüksek 

hızda kullanımının yaygınlaşması, mobil cihazların yaygınlaşması ile birlikte streaming 

teknolojisi, bugün günlük hayatta kolayca ve sık erişilebilen bir teknoloji haline 

gelmiştir.  

 

Verilerin anlık olarak kolayca ulaşılabilir olması, gerçek zamanlı canlı 

yayınların kolayca yapılabiliyor oluşu, medya yayınlama adına adeta bir devrimdir. 

Tüm medya ve yayıncılık sektörünü değiştirmiş bir teknolojidir. Televizyon yayıncılığı, 

haber servisleri, eğlence sektörü, sinema ve müzik sektörü; bu durumdan en çok 

etkilenmiş olanlardır. Özellikle müzik sektörü tamamen yeni bir şekle girmiştir. Artık 

müzik eserlerine anlık olarak erişim sağlanabilmektedir. Önce MP3 ile birlikte fiziksel 

kopyaların yerini tamamen dijital kolayca kopyalanıp dağıtılabilen kolay erişilebilen 

(indirilebilen) dijital kopyalar almıştır. Sonrasında ise streaming teknolojisi sayesinde 

müzik eserlerine istenilen anda istenilen yerden ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Bunun 

sonucu olarak müzik sektörünün pazarlama yöntemleri değişime uğramak zorunda 

kalmıştır. 2000’li yıllar ile birlikte yaygınlaşan MP3’ün ardından sektör fiziksel 

kopyaların satışından dijital ortam üzerinden pazarlamaya geçiş yapmıştır. Günümüzde 

ise müzik doğrudan satış yerine dinlenme/tıklanma sayısı ve reklam gelirleri üzerinden 

ya da üyelik sistemi ile kazanç sağlamaktadır. Anında ulaşımın sağlanması için 

doğrudan satın almak kullanıcı için zaman kaybettiren bir olaydır. Müziğin anında 

ulaşımının sağlanması ve denetimli, resmi bir şekilde dağıtımı ve pazarlanması için bu 
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farklı pazarlama yöntemleri gelişmiştir. Streaming müziği internet üzerinden yayınlayan 

büyük yayıncı kuruluşlar vardır. Bunlar internet siteleri, akıllı telefon uygulamaları, 

telekomünikasyon servisleri gibi çeşitli yollarla sahip oldukları içeriği dinleyicileri 

ulaştırmayı sağlamaktadır. Genellikle üyelik sistemi üzerinden aylık ücret ile kazanç 

sağlamaktadırlar. Müzisyenlerin ya da plak şirketlerinin resmi hesapları tarafından bu 

dağıtıcı yayıncı kuruluşlara gönderilen içeriklerin dinlenme/tıklanma sayılarının da 

denetlenebiliyor oluşu da bir avantajdır. 

   

Sosyal medya, streaming teknolojisinin yardımıyla müzik sektörü için en önemli 

pazarlama araçlarından birine dönüşmüştür. Müzisyenler, plak şirketleri, müzik 

yayıncısı kuruluşlar, sosyal medyayı kullanarak sahip oldukları resmi hesaplarından, 

müzik eserlerini ve videolarını sesli ya da görüntülü içerik olarak buralardan 

yayınlamaya başlamışlardır. Amatör müzisyenler de sahip oldukları müzik eserlerini 

streaming yayın servislerine yükleyerek sosyal medya üzerinden paylaşmaya 

başlamışlardır. Bu yolla tanınırlık ve bilinirliklerini kolay ve hızlı bir şekilde 

arttırabilmektedirler. Bu gelişmeler dinleyiciler için sınırsız bir çeşitlilik ve bu 

çeşitliliğe kolay ve hızlı ulaşım sağlamıştır. 

 

Sosyal medya üzerinde geleneksel ağızdan ağıza pazarlamanın da dijital örneği 

mevcuttur. Kullanıcılar streaming medya verilerini kendi kişisel sosyal medya 

hesaplarında paylaşabilmektedirler. Bir kişinin bu şekilde tanıdığı çevresinden bir 

arkadaşının yaptığı paylaşımlar, bir pazarlama grubunun yapacağı paylaşımlara göre 

daha etkili olacaktır. Geleneksel ağızdan ağıza pazarlamada olduğu gibi içerikle bu 

şekilde paylaşımlarla yayılabilmektedir (Kuyucu, 2015). 

 

Streaming müziğin tercih edilmesinin ve kısa sürede yaygınlaşmasının en önemli 

sebeplerinden birisi disk problemidir. MP3 ve benzeri müzik dosyalarından oluşan 

dijital müzik arşivleri hızla artabilmekte ve bu arşivleri saklayabilmek zamanla güç hale 

gelmektedir.  Kapasitesi yükselen bu arşivleri saklamanın zorlaşmasıyla birlikte, 

taşınabilirliği de gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Streaming müzik bu noktada kullanıcılara 

sınırsız müzik arşivinin her an el altında bulunabilmesi açısından avantaj sağlamaktadır. 
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İnternetin, geniş bant ve yüksek hızda kullanımının hem yerleşik hem de mobil olarak 

yaygınlaşması ve giderek artması, aynı zamanda ekonomik olarak da ulaşılabilir olması, 

insanları bu streaming teknolojisinin kullanımına iten durumlardan biridir. Ayrıca 

streamingin yasal ve ekonomik olması da kullanıcıları streaminge iten nedenlerden 

biridir. Streamingin kullanıcılara sağladığı olumlu özelliklerden birisi de yeni müzikler 

keşfetmelerine olanak sağlamasıdır. Streaming müzik yayınlayan internet siteleri ve 

servisler kullanıcıların dinlemiş oldukları müzik türleri ve müzisyenlerden yola çıkarak 

onlara benzer kullanıcıların beğenebilecekleri yeni müzikler tavsiye etmektedir. Bu 

sayede kullanıcılar yeni müzikler keşfetmektedir. Ayrıca sevdikleri hayranı oldukları 

müzisyenleri de takip ederek yayınlanan yeni müziklerden anında haberdar olmalarını 

sağlamaktadır. Bu tavsiye etme keşif sağlama yöntemi amatör, yeni ve tanınma, 

bilinirlik arttırma isteğinde olan müzisyenler için de daha çok dinleyiciye ulaşabilme 

adına faydalı bir sistemdir Tavsiye ve keşif yöntemi internet evrim ve gelişim süreci 

içerisindeki Web 3.0 teknolojilerinin sağladığı bir özelliktir. Web 3.0 ile birlikte 

internet, yapay zeka yardımıyla kullanıcının bıraktığı izleri anlamlandırarak kullanıcıya 

kişiselleşmiş bir hizmet sunabilmektedir. Bu teknolojilerin yardımıyla streaming 

hizmeti sunan servisler kişiye özel tavsiyelerde bulunarak onlara yeni keşifler yapma 

imkanı vermektedir. 

 

Streaming müzik teknolojisi, müzik endüstrisinin 2000’li yılların başlarından 

itibaren kademeli olarak azalan toplam gelirlerinin de 2014 yılı ve sonrasında yeniden 

yükselmesine aracı olmuştur. Streaming aynı zamanda dijital müzik endüstrisinin 

korsanla mücadelesi için de bir tür çare olmuştur. Tüketiciler streaming servislerine üye 

olarak sınırsızca yasal müzik dinleme imkanına sahip olmuşlardır (IFPI, 2019). 
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Şekil 7 Küresel Kayıtlı Müzik Endüstrisi Gelirleri 2001-2018 (US$ Milyar) 

Kaynak: IFPI Global Müzik Raporu 2019 

 

Şekil 7’de IFPI Global Müzik Raporu sonuçlarına göre görüldüğü gibi kayıtlı 

müzik endüstrisi gelirleri 2001’den 2014’e kadar azalma eğilimi göstermiştir. 2003 

sonrasında yasal dijital müzik servislerinin kurulmasıya birlikte bu dijital müzik satışları 

artsa da genel düşüşe engel olamamaktadır. 2014 ve sonrasında streaming müzik 

servislerinin yaygınlaşması ile gelirlerde yeniden yükseliş görülmektedir. Ayrıca 

fiziksel satışların geliri sürekli bir şekilde azalmaktadır (IFPI, 2019). 
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Şekil 8 Segmente Göre Küresel Kayıtlı Müzik Gelirleri 2018 

Kaynak: IFPI Global Müzik Raporu 2019 

 

2019 IFPI Global Müzik Raporu sonuçlarına göre 2018 itibariyle müzik 

satışlarından elde edilen gelirlerin yüzde 37 ile en yüksek olarak ücretli üyelik 

sistemiyle pazarlanan streaming müzik servislerinden gelmektedir. Yüzde 25 fiziksel 

satışlar, yüzde 14 canlı performans haklarından, yüzde 12 dijital satışlardan, yüzde 10 

reklam destekli bedava hizmet veren streaming servislerinin reklam gelirlerinden, yüzde 

2 ise senkronizasyonlar üzerinden elde edilen hak gelirlerinden oluşmaktadır (IFPI, 

2019). 

 

3.6 Streaming Müzik Servisleri ve Tüketici Alışkanlıklarına Etkileri 

Streaming teknolojilerinin ortaya çıkışı ve gelişmesi internet hizmetlerinin 

gelişmesiyle doğru orantılıdır. Örneğin 90’lı yıllarda internetin ilk döneminde streaming 

teknolojisini kullanmak imkânsıza yakındır. Gerçek zamanlı veri indirerek akışını 

sağlayacak bağlantı hızları o dönemde mümkün olmamıştır. Video paylaşım servisi 

Youtube 2005 yılında kurulmuştur. Youtube internet kullanıcılarının video izlemesini 
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paylaşmasını ya da canlı yayın yapmasını sağlayan bir servistir. Reklam ve 

görüntülenme sayısı üzerinden ticari gelir sağlamaktadır. Kullanıcılara hesap 

oluşturmak paylaşım ve yorum yapmak başka hesapları takip etmek gibi Web 2.0 

özelliklerini kullanan sosyal bir medya aracıdır. Kısa süre içerisinde büyüyerek en 

büyük streaming servisi haline gelmiştir (Çelik, 2018, s. 85). Youtube günümüzde 

dünyada en çok ziyaret edilen ikinci web sitesidir (We are Social, 2019). Web 3.0 

özellikleri ile daha akıllı arama sonuçları ve daha doğru tavsiyelerde bulunabilmektedir. 

Youtube içerisinde müzik videoları ve doğrudan müziği de bulundurduğundan müzik 

endüstrisinin gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Müzik videolarına istediği yerde ve 

zamanda doğrudan ulaşabilmekte olan tüketici için müzik yayını yapan televizyon 

kanalları önemini yitirmiştir. Bunun sonucu olarak da müzik yayını yapan kanallar 

yayın politikalarını değiştirmek zorunda kalmıştır. (Independent, 2008) (Pallotta, 2016) 

Streaming servislerinin gelişmesi, akıllı telefonlar ve diğer mobil cihazların 

yaygınlaşması ile birlikte sadece mp3 ve diğer dijital müzik formatlarını oynatan mobil 

müzik çalar cihazların popülerliği azalmıştır (BBC, 2017). 

 

2003 yılında iTunes Store’u kurarak yasal dijital müzik dönemini başlatan Apple 

firması da 2015 yılında Apple Music ismi altında streaming servisine başlamıştır. 

(Dredge, 2015) Streaming teknolojisinin kullanılabilirliği ve popüleritesinin artmasıyla 

birlikte birçok müzik servisi ortaya çıkmıştır. Bu müzik servisleri dijital müzik satın 

almanın aksine üyelik sistemi ile hizmet vermektedirler. Tüketici müzik servisine aylık 

ücret karşılığında üye olmakta ve sınırsız müzik arşivinden yararlanarak istediği zaman 

ve mekânda yasal bir şekilde müzik dinleyebilmektedir. Müzik servisleri günümüz 

internet teknolojilerini kullanmaktadırlar. Sosyal medya ile entegre bir şekilde günümüz 

trendlerinden yararlanmaktadırlar. Aynı zamanda mobil cihazlar üzerinde aplikasyonları 

sayesinde kolayca müzik dinleme imkânı vermektedirler. 

 

Müzik listeleri yıllarca müzik tüketicileri için belirleyici bir önem taşımıştır. En 

çok dinlenen/satan müzisyenlerin kategorik ya da genel listelendiği bu listeler müzik 

tüketicisinin dinleyeceği müziği tercih etmesinde büyük öneme sahip olmuştur. Müzik 

listeleri konusunda dünyada en saygın referans kuruluş Billboard isimli müzik 
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dergisidir. (Billboard Dergisi Resmi Web Sitesi) Günümüzde ise bu müzik listeleri 

önemini yitirmeye başlamıştır. Müzik servisleri kendi içerisinde farklı kategorilerde 

müzik listeleri oluşturmaktadır. Tüketici açısından bu listelere doğrudan ulaşılabiliyor 

olması referans noktasın bu listeleri ön plana çıkarmaktadır (Önen, 2019) (Akı, 2017). 

 

Canlı performanslar ve konserler müzik endüstrisinin dijitalleşmeden en az 

etkilenen bölümleridir. Bir müziğin canlı icra edilmesine tanık olmanın dijital ortamda 

karşılığı bulunmamaktadır. Canlı bir performansın kaydını daha sonrasında ya da anlık 

olarak ekran başından takip etmek, müziğin yapıldığı ortamda bulunarak doğrudan tanık 

olmanın yerine geçebilecek bir durum değildir. Bu nedenle canlı performanslar tüketici 

üzerinde aynı etkilerini sürdürmüşlerdir. Fakat dijitalleşme ile internet üzerinden 

tanınırlığın arttırılması, canlı performansa seyirci katılımını etkileyebilmektedir. 

Örneğin bir müzisyen, dünyada çeşitli sebeplerle fiziksel ya da dijital olarak yasal 

müziğini sunamadığı daha önce bulunmadığı bir bölgede konser verdiğinde internet 

üzerinden sosyal medya aracılığı ile yapmış olduğu tanıtım faaliyetleri sayesinde seyirci 

çekebilme imkânına sahip olmuştur. 

 

Dijital müzik böylesine müzik sektörünün standardına dönüşmüş olmasına 

rağmen tüketicide yeni postmodern bir nostalji akımı da ortaya çıkarmıştır. Bununla 

birlikte plaklar yeniden popüler olarak satışını arttırmıştır. Bu talebin karşılığı olarak da 

eski plaklar ve plakçalarlar yeniden üretilmeye başlamıştır (Caulfield , 2019)  (Hafif 

Müzik, 2019). 
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Şekil 9 RIAA raporlarına göre 1978-2018 yılları arasında formata göre ABD kayıtlı 

müzik gelirleri 

Kaynak: https://www.statista.com/chart/17244/us-music-revenue-by-format/  

 

Şekil 9’da RIAA 1978-2018 yılları arasında formata göre ABD kayıtlı müzik 

gelirleri görülmektedir. 2000 yılında CD fiziksel formatı ile en yüksek gelirlere 

ulaşılmıştır. Bunun ardından internet ve dijital müzik teknolojileri ile birlikte hem 

fiziksel satış gelirlerinde hem genel satış gelirlerinde düşüş meydana gelmiştir. Bu 

düşüşün en önemli sebeplerinden biri korsan dijital müzik paylaşımları ve 

yaygınlaşmalarıdır. 2010’lu yılların ortasından itibaren streaming teknolojilerinin ortaya 

çıkışıyla gelirlerde tekrar yükseliş yakalanmıştır. Genel gelirlere bakıldığında fiziksel ve 

dijital fark etmeksizin verilen tarihlerde en çok gelir sağlayan formatın CD fiziksel 

formatı olduğu görülmektedir. 

 



43 
 

 

Şekil 10 Küresel streaming müzik piyasasının 2018 ilk yarısına ait ücretli üyelik sahibi 

servislere ait verileri. 

Kaynak: MIDIA Araştırma streaming müzik Pazar payı araştırması (2018) 

https://musicindustryblog.wordpress.com/tag/music-subscriptions/ 

 

Şekil 10’da MIDIA’nın 2018 ilk yarısı küresel streaming pazar araştırma 

sonuçları görülmektedir (MIDIA, 2018). Streaming servislere ücretli üye olan kullanıcı 

sayılarında sürekli bir artış gözlemlenmektedir. Genel gelir grafiğinde en yüksek paya 

sahip streaming servisi yüzde 83 ile Spotify’dır. Spotify’ı yüzde 43 ile Apple Music, 

izlemektedir. Bu iki servis genel gelirlerin yarıdan fazlasını oluşturmaktadır. 
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Şekil 11 Dinleyiciyi Streaming Servislere Yönlendiren Sebepler Grafiği 

Kaynak: IFPI 2019 Müzik Dinleme Raporu 

IFPI’nin 2019 yılında yaptığı müzik dinleme araştırması raporuna göre; 

dinleyicileri streaming müzik dinlemeye iten sebeplerin grafiği Şekil 11’de 

görülmektedir. Sonuçlara göre dinleyicilerin %62’si milyonlarca şarkıya anlık şekilde 

erişebildiği için, %61’i istediği anda istediği şarkıyı dinleyebildiği için,  yüzde %47’si 

müzik dinlemenin en kullanışlı yolu olduğu için streaming müzik servislerinden müzik 

dinlemeyi tercih etmektedir (IFPI , 2019). Araştırma şirketi MusicWatch’un 2019 

yılında yaptığı bir araştırmaya göre Amerika’da üye olmak için en çok tercih edilen 

streaming servisleri %44 oranla müzik streamingi yapan servisler olmuştur. İnsanlar 

video film/dizi streaming servislerinden daha fazla müzik servislerine üye olmayı tercih 

etmektedirler (Eggertsen, 2019). 

 

3.7 Plakların Tekrar Yükselişi 

Müziğin internet ile birlikte 2000’li yıllarda dijital ortama geçişiyle birlikte 

fiziksel formatlara olan talep düşüşe geçmiştir. Öncelikle Mp3, Flac gibi dijital müzik 

formatlar sonrasında ise 2010’lu yıllar ile streaming müzik teknolojilerinin gelişmesi, 

endüstriyi tamamen değiştirerek müziği dijital bir ürüne dönüştürmüştür. Bu dönüşüm 

ile birlikte özellikle daha eski teknolojiye sahip olan fiziksel formatlar koleksiyon 

değerine ve antika özelliğine sahip olmuştur. Müziğin dijital olduğu bir ortamda, elle 

tutulan ve koleksiyon yapılabilen fiziksel bir format satın almak isteyen müzik 

dinleyicileri için aynı zamanda antika konumunda olan plak formatı, daha güncel 

fiziksel formatlardansa, birincil seçenek olmaya başlamıştır. Plaklara olan bu talep 
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beraberinde nostaljik postmodern bir akım yaratarak müzik endüstrisinde alternatif bir 

seçenek oluşturmuştur. Bu akımla birlikte müziğin artık dijital olduğu günümüzde plak 

formatının satışları beklenmedik bir şekilde artış göstermektedir. Müziğe sahip olma 

hissi, sanatçıyla arada bağ kurma arzusu. Özellikle ikinci el eski baskıları hatta ilk 

baskıları edinerek tatmin edilmeye çalışılan “hakikilik/autenticity” arayışı. Müziği veri 

harcamadan dinleme keyfi. Albümü baştan sona bir bütünlük ve ritüel şeklinde dinleme 

arzusu. Hepsi plağın yükselişinde etkili olmuştur (Tez, 2019) Yapımcı şirketler eski 

klasik ve yeni çıkan albümlerini plak formatında piyasaya sürmektedirler. Plak akımı 

aynı zamanda farklı bir endüstri olan, plak çalar, pikap aletlerinin satışlarını da 

etkilemiştir ve beraberinde yeni plak çalar modeller piyasaya sürülmeye başlanmıştır.  

 

 

Şekil 12 1993-2013 arası plak satışları grafiği 

Kaynak: https://www.statista.com/chart/1465/vinyl-lp-sales-in-the-us/ 

 

Şekil 12’de grafikte Nielsen Soundscan verilerine göre plak satışlarının 1993 

yılından 2013 yılına kadar artışı görülmektedir. 1993’te binlerle ifade edilen plak 

satışları 2013 yılında 6 Milyona ulaşmıştır ve sürekli olarak yükseliş eğilimindedir. 
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Şekil 13 1973-2015 arası Plak Satış Gelirleri Grafiği 

Kaynak: https://www.digitalmusicnews.com/2015/01/20/vinyl-comeback-really-looks-like/ 

 

Şekil 13’de RIAA verilerine göre 1973-2015 yılları arası ABD plak satış 

gelirleri grafiği görülmektedir. 2006 yılından itibaren gelirler yükseliş eğilimi 

göstermektedir. 2006 yılında 25,6 milyon dolar olan gelirler 2015 yılında 422,3 milyon 

dolara ulaşmıştır (Resnikoff, 2015). 

 

3.8 Müzik Endüstrisi ile İlgili Önemli Kuruluşlar 

IFPI: International Federation of the Phonographic Industry (Uluslararası Fonogram 

Endüstrisi Federasyonu) uluslararası kayıtlı müzik endüstrisini temsil eden kâr amacı 

gütmeyen bir kuruluştur. Kayıtlı müzik endüstrisinin tanıtımı yapmak, korsan müzikle 

mücadele etmek, satış raporları hazırlamak, istatistik veriler toplamak, pazar araştırması 

ve analizleri yapmak, müzik endüstrisindeki hak sahiplerinin haklarını korumalarına 

yardımcı olmak gibi faaliyet yürütmektedir. Dünya genelinde 56 ülkede bağlı 

bulunduğu kuruluşlar ve meslek grupları ile birlikte hareket etmektedir. Yıllık 

hazırladığı raporlarla müzik endüstrisindeki verilerin kesin kaynağı konumundadır. 

(IFPI Resmi Web Sitesi) 
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RIAA: Recording Industry Association of America (Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği) 

Amerikan kayıtlı müzik endüstrisini temsil eden ticari bir kurluştur. Başlıca müzik 

şirketlerinin yaratıcı ve finansal varlığını desteklemektedir. Fikri mülkiyet haklarını 

korumak, endüstriyle alakalı pazar araştırmaları yaparak analizler ve raporlar 

hazırlamak, endüstriyle alakalı yasaları gözden geçirmek ve takipçisi olmak, satış 

miktarına göre sertifikalar ve ödüller vermek gibi faaliyetleri vardır. Amerika Birleşik 

Devletleri'nde üretilen ve satılan tüm yasal kayıtlı müziklerin yaklaşık %85'i RIAA 

üyeleri tarafından üretilmekte veya dağıtılmaktadır.(RIAA Resmi Web Sitesi) 

 

MÜ-YAP: Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği, Türkiye’de 

önde gelen müzik yapımcılarının kurmuş olduğu bir meslek birliğidir. 198 tüzel kişilik 

sahibi şirketi bünyesinde bulundurmaktadır ve bu şirketler üretim bakımından Türkiye 

müzik endüstrisinin yüzde 80’lik bir kısmını temsil etmektedirler. Eser sahibi ve müzik 

yapımcılarının haklarını korumak takip etmek, telif bedellerini toplayarak hak 

sahiplerine dağıtımını sağlamak, müzik yapımcılığının gelişmesini kamuoyu tarafından 

tanınmasını sağlamak, korsan müzikle mücadele etmek ve bu konuda kamuoyunu 

bilinçlendirmek gibi faaliyetler yürütmektedir. MÜ-YAP aynı zamanda IFPI,’nin 

Türkiye ulusal temsilci grubudur. (MU-YAP Resmi Web Sitesi) 

 

3.9 Önemli Streaming Servisleri 

Youtube (Youtube Music): 2005 yılında kurulan Youtube, internet kullanıcılarının 

video izlemesini, paylaşmasını ya da canlı yayınlar yapabilmesini sağlayan bir servistir. 

Reklam ve görüntülenme/izlenme sayısı üzerinden ticari gelir sağlamaktadır. 

Kullanıcılara hesap oluşturmak paylaşım ve yorum yapmak başka hesapları takip etmek 

gibi özellikler sunan sosyal bir servistir. Kısa süre içerisinde büyüyerek en büyük 

streaming servislerinden biri haline gelmiştir (Çelik, 2018). Youtube günümüzde 

dünyada en çok ziyaret edilen ikinci web sitesidir (We are Social, 2019). Resmi 

kanallardan müzik ve müzik videoları yayını da yapmakta olan Youtube, bu özelliği ile 

müzik endüstrisi açısından büyük öneme sahiptir. Pex.com’un 2018’de yaptığı 

araştırmaya göre Youtube’da yüklenen içeriklerin %5'ini müzik oluşturmaktadır. 

Yapılan izlenmelerin ise %20'sini müzik oluşturmaktadır. (Turek, 2019) Youtube ayrıca 
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ücretli reklamsız Premium üyelik hizmeti de vermektedir. 2018 yılı sonrasında Youtube 

ayrıca sadece streaming müzik servisi veren Youtube Music isimli servisini de 

kullanıma sunmuştur. Youtube Music ücretsiz ve ücretli üyelik sistemiyle çalışmaktadır. 

Ücretsiz versiyonu reklamlar ve kısıtlı kullanım özelliklerine sahipken Premium 

versiyonu diğe streaming servislerinde olduğu gibi sınırsız reklamsız müzik dinleme 

hizmeti sunmaktadır. Youtube özellikle müzik kanallarının önemini yitirdiği 

günümüzde resmi kanallardan müzik video klip yayınları ile müzik endüstrisinin görsel 

bölümü olan video klip sektörünün yönlendiricisi konumundadır. 

 

Apple Music: 2003 yılında iTunes Store’u kurarak bir devrim yaratan ve yasal dijital 

müzik indirme dönemini başlatan Apple firması, 2001 yılında piyasaya çıkardığı 

sektörü domine eden mobil dijital müzik çaları iPod ile birlikte müzik endüstrisinin 

streaming öncesi dijital döneminin en önemli platformlarından birisi olmuştur. Zamanla 

değişen şartların bir getirisi olarak 2015 yılında Apple Music ismi altında streaming 

servisine başlamıştır (Dredge, 2015). Geçmişinden sahip olduğu avantajlar ile kısa 

sürede kullanıcı sayısını arttıran Apple Music eski dönemdeki gibi tekel konumunda 

olmasa da müzik endüstrisinin en önemli ve yönlendirici konumundaki firmalarından 

birisi olmaya devam etmektedir. Apple Music diğer streaming servislerinden farklı 

olarak bedava bir versiyon hizmeti vermemektedir.  
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BÖLÜM 4. MÜZİK ENDÜSTRİSİNDE DİJİTALLEŞMENİN 

SPOTIFY ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ 

4.1 Spotify Tarihçesi ve Özellikleri 

Spotify, İsveç’de 2006 yılında kurulmuş 2008 yılında hizmete başlamış 

streaming ve podcast hizmeti de veren bir müzik servisidir. Spotify, 2006 yılında 

İsveç’in Stockholm kentinde Daniel Ek ve Martin Lorentzon tarafından kurulmuştur. 

Genel merkezi Londra’da bulunmaktadır. 2008 yılında hizmet vermeye başlayan servis 

2013 yılında Türkiye’de hizmet vermeye başlamıştır. Spotify, dünya genelinde 

freemium adı verilen pazarlama yöntemini kullanmaktadır. Bedava reklam içeren ve 

ücretli üyelik sistemiyle yasal müzik dinlemeye imkânı sunan bir hizmet vermektedir 

(Ergün, 2016, s. 117). 

 

Spotify logosu yeşil bir daire içerisindeki 3 eğri çizgiden oluşmaktadır. Bu 

çizgiler ses dalgalarını simgelemektedir. Şekil 14’de görülmektedir. Şekil 15’de ise 

logonun kuruluştan bugüne kullanılan versiyonları görülmektedir. 

 

 

Şekil 14 Spotify Logosu 

Kaynak: https://newsroom.spotify.com/media-kit/logo-and-brand-assets/ 
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Şekil 15 Spotify Logo Tarihçesi 

Kaynak: https://1000logos.net/spotify-logo/ 

 

Spotify, bilgisayarlar, mobil cihazlar ve diğer akıllı sistemler ile oyun konsolları 

içerisinde internet tarayıcı ya da kendi resmi aplikasyonu üzerinden hizmet vermektedir. 

2019 yılı ikinci çeyrek raporuna göre 108 milyon ücretli üyeye toplamda ise 232 milyon 

aktif kullanıcıya sahiptir.(Spotify 2019 ikinci çeyrek finansal raporu) Aynı zamanda 

dünyada en çok kullanıcıya sahip streaming müzik platformudur. 
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Şekil 16 Spotify aylık aktif kullanıcılarının bölgelere göre yüzdesi 

Kaynak: Spotify 2019 ikinci çeyrek finansal raporu 

 

Spotify’ın 2019 ikinci çeyrek finansal rapor verilerine göre en yüksek kullanıcı 

sayısı yüzde 36 ile Avrupa bölgesinde bulunmaktadır. Avrupa’yı yüzde 28 ile Kuzey 

Amerika, yüzde 21 ile Latin Amerika bölgesi izlemektedir. Dünyanın geri kalanı ise 

yüzde 15’lik dilimi oluşturmaktadır. Şekil 16’da pasta grafiği görülebilmektedir. 

 

Spotify sahip olduğu 50 milyondan fazla şarkı barındıran arşiviyle 

kullanıcılarına istedikleri müziği istedikleri yer ve zamanda dinleyebilme imkânı 

vermektedir. Kullanıcılarına birbirlerini takip etme ve dinledikleri müzikleri 

birbirleriyle paylaşma fırsatı verir. Bu özelliğiyle bir sosyal ağ görevi görmektedir. 

Spotify diğer tüm sosyal medya servisleriyle tam uyumlu şekilde çalışmaktadır. 

Kullanıcılar dinledikleri müzikleri istedikleri sosyal medya servisinde 

paylaşabilmektedir. Spotify kullanıcılara çalma listeleri hazırlama ve bunları çevrim dışı 

internet kullanmadan dinleme ve istediği kişilerle paylaşma fırsatı sunmaktadır. Yapay 

zeka algoritmaları kullanarak kullanıcılara en doğru şekilde dinlemek isteyebilecekleri 

müzikleri tavsiye etmek ve yeni müzik keşfetmelerini sağlamaktadır. Ayrıca kullanıcıya 

özgü kişiselleştirilmiş olarak müzik türüne ya da kişinin duygu durumuna özel radyo 

hizmeti vermektedir. Web 3.0 teknolojilerinin getirmiş olduğu bu sistemle yapay zeka, 
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kullanıcının önceden yapmış olduğu dinlemeleri referans alarak onlara en doğru şekilde 

kişisel müzik ve çalma listeleri tavsiyesinde bulunmaktadır. Streaming müzik 

servislerinin bir müzik dinleme yöntemi olarak seçilmesinin önemli sebeplerinden biri 

de bu keşfetme özellikleridir.  

 

4.2 Spotify ve Freemium Pazarlama Yöntemi 

Freemium, yeni nesil bir pazarlama yöntemidir. Genellikle internet üzerinde 

hizmet veren web siteleri ya da mobil aplikasyonların pazarlanmasında 

kullanılmaktadır. Freemium sunulmak istenilen hizmetin sınırlı temel özelliklerinin 

tüketiciye zaman kısıtlaması olmaksızın ücretsiz olarak sunulmasını temel almaktadır. 

Örneğin kullanıcı freemium yöntemi kullanan bir mobil aplikasyonun ücretsiz 

versiyonunu cihazına yükleyerek süresiz olarak temel özelliklerini kullanabilmektedir. 

Daha sonra isteğe bağlı olarak ücretli premium versiyonu satın alarak aplikasyonun 

bütün özelliklerine sahip olabilmektedir. Ücretsiz versiyonlarda genel olarak reklamlar 

üzerinden gelir elde etmek tercih edilmektedir. Ürünün ücretsiz olarak sunulması 

tanınırlık ve bilinirlik arttırmayı sağlamaktadır. Aynı zamanda ağızdan ağıza yayılma 

ihtimali vardır. Ayrıca freemium pazarlama ile birlikte kullanıcıya kısıtlı süreli ücretsiz 

Premium deneme imkânı da verilebilmektedir. Kullanıcıya kısıtlı bir süre içerisinde 

ürünün tüm özelliklerini kullanarak ücret ödeme konusunda karar vermesi 

sağlanmaktadır (Kara & Hünkar, 2018, s. 686)  (Piltan, 2019) 

 

Spotify, freemium pazarlama yöntemini kullanmaktadır. Arıca kullanıcıya 

ücretsiz deneme süresi fırsatını da vermektedir. Spotify’ın ücretsiz versiyonunda 

kullanıcı deneyimi reklamlar ile bölünmektedir. Ayrıca çevrim dışı dinleme özelliği 

bulunmamaktadır. Kullanıcı çalma listeleri oluşturabilmekte ama bu listelere karışık 

şekilde ulaşabilmektedir. Ücretli versiyon ise reklamsız, kesintisiz, istenen şarkının 

seçilebildiği ve sınırsızca değiştirilebildiği, çevrim dışı dinleme özelliğine sahip ve daha 

yüksek ses kaliteli bir sunmaktadır. Spotify ücretli versiyonu, aylık ödeme yöntemiyle 

sunulan bir üyelik sistemine sahiptir. Kullanıcı aylık belirli bir ücret ödeyerek bütün 

özellikleri sınırsız bir şekilde kullanabilme fırsatına sahiptir (Ergün, 2016, s. 117). 
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Spotify, Connect isimli özelliği sayesinde bilgisayar ve diğer mobil cihazlar ile 

senkronize bir şekilde kullanılabilmektedir. Örneğin kullanıcı bilgisayarında bulunan 

Spotify uygulamasını mobil cihazından uzaktan kumanda edebilmektedir. Bu şekilde 

Spotify aplikasyonları farklı platformlarda birbiriyle senkronize şekilde 

çalışabilmektedir. (Spotify Connect) 

 

4.3 Spotify Premium 

Spotify Premium Spotify’ın ücretli üyelik sistemi ile vermiş olduğu hizmettir. 

Asıl gelirlerini sağladığı hizmet şeklidir. Premium, servisin tüm özelliklerinden 

yararlanma imkânı vermektedir. Ücretsiz versiyonda verilen sınırlı haklar, bu ücretli 

versiyonda sınırsızdır. Aylık belirli bir ücret ödemesi ile istenildiği süre zarfında üye 

olunduğu sürece tüm hizmetlerden kullanma imkânı sağlar. Spotify premium reklamsız 

ve kesintisiz olarak kullanım sağlamaktadır. Daha yüksek ses kalitesinde hizmet 

vermektedir. Çevrim dışı müzik listeleri oluşturma ve dinleme özelliği vardır.  

 

Tablo 3 Spotify Ücretsiz ve Premium Versiyonları Arasındaki Farklar 

Spotify Ücretsiz Spotify Premium 

Reklam araları ile müziğin bölünmesi Kesintisiz müzik dinleme özelliği 

Sadece karışık çalabilme imkânı İstenilen şarkıyı çalabilme özelliği 

Saatte 6 şarkı atlayabilme hakkı Sınırsız şarkı atlayabilme özelliği 

Sadece çevrim içi dinleyebilme imkânı Çevrim dışı dinleme özelliği 

Temel ses kalitesi ile dinleyebilme imkânı Yüksek ses kalitesi ile dinleme özelliği 

 

Spotify ücretsiz ile Premium versiyonu arasındaki sunulan hizmet açısından 

farklar Tablo 3’de görülmektedir. 
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4.4 Spotify Reklam Formatları 

Spotify, markalar için çeşitli formatlarda reklam yayınlama imkânı sunmaktadır. 

Bu formatlar:  

 Görsel destekli sesli reklamlar 

 Videolu reklamlar (ek olarak tıklanabilir bağlantı içerebilir) 

 Sponsorlu oturum reklamları (reklamı görüntüleme karşılığında 30 dakikalık 

reklamsız dinleme fırsatı verilmektedir) 

 Ekranı kaplayan kapatılabilir görsel reklamlar (tıklanabilir bağlantı ile birlikte) 

 Ana sayfa yönlendirmesi (uygulamanın ana sayfasında 24 saat süreli 

yayınlanmak üzere banner reklamlar) 

 Leaderboard (spotify arayüzünün alt kısmında 30 saniye süreyle yer alan banner 

reklamlar) 

 Sponsorlu çalma listeleri (markanın uygulamakta olduğu bir kampanya ya da 

hedef kitleye uygun olarak yaratılmış olan bir çalma listesine sponsor olarak 

bilinirliğini arttırması) 

 

 

Şekil 17 Sponsorlu çalma listesi (KIA örneği) 
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Kaynak: https://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2016/05/31/spotify-now-allows-brands-

to-sponsor-targeted-playlists/#775f44de3577 

 

 

Şekil 18 Spotify masaüstü uygulaması ekran görüntüsü (arayüz örneği ve Tchibo 

reklam örneği) 

 

4.5 Arayüzler 

Masaüstü Uygulaması: Spotify masaüstü uygulaması 5 bölümden 

oluşmaktadır. Orta kısım ana ekrandır. Üst tarafta arama çubuğu ve ayarlar seçenekleri 

bulunmaktadır. Sol tarafta arayüz seçenekleri bulunmaktadır. Giriş kısmında son 

dinlemeler, kişiselleştirilmiş tavsiyelerden oluşan önerilen sanatçılar, yeni çıkan şarkı ve 

albümler, popüler tavsiyeler gibi özelliklere ulaşılabilmektedir. Gözat kısmında ise 

kişisel değil genel müzik türleri ve modlara göre ayrılmış çalma listeleri, podcastler, 

dünya ve ülke listeleri, yeni çıkan müzikler, konserler ve keşfet seçeneği bulunmaktadır. 

Radyo kısmında kişiye özel oluşturulmuş karışık radyolara bulunmaktadır. Kitaplık 

kısmında kişinin takip ettiği ve beğendiği sanatçılar, şarkılar, albümler, podcastler gibi 

seçenekler bulunmaktadır. Çalma listeleri kısmında ise kişinin oluşturmuş olduğu ya da 

takip ettiği çalma listeleri bulunmaktadır. Arayüzün alt kısmında müzik çalar 
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bulunmaktadır. Sağ taraf ise arkadaş aktivitesi kısmıdır. Bu kısımda kullanıcı takip 

ettiği arkadaşlarının hangi müzikleri dinlediğini anlık olarak görebilmektedir. Spotify 

sosyal medya servisi Facebook ile entegrasyon sağlayabilmektedir bu sayede kullanıcı 

Facebook üzerindeki arkadaşlarının Spotify profillerine ulaşarak kolayca 

takipleşebilmektedir. 

 

Mobil Uygulaması: Spotify mobil uygulaması 4 ana bölümden oluşmaktadır. 

Ana sayfa kısmından masaüstü uygulamasındaki giriş kısmı gibi son dinlemeler, 

kişiselleştirilmiş tavsiyelerden oluşan önerilen sanatçılar, yeni çıkan şarkı ve albümler, 

popüler tavsiyeler gibi özelliklere ulaşılabilmektedir. Arama kısmı masaüstü 

uygulamasındaki gözat ve radyo kısımlarının birleşimi şeklinde genel müzik türleri ve 

modlara göre ayrılmış çalma listeleri, podcastler, dünya ve ülke listeleri, yeni çıkan 

müzikler, kişiye özel oluşturulmuş karışık radyolar gibi özellikleri bulundurmaktadır.  

Kitaplık kısmı da aynı şekilde kişinin takip ettiği ve beğendiği sanatçılar, şarkılar, 

albümler, podcastler gibi seçenekler bulunduğu kısımdır. Premium kısmı ise Spotify’ın 

ücretli üyelik sisteminin tüm özellikleri hakkında bilgilerin bulunduğu bu üyelik 

sistemine geçişin yapılabildiği bölümdür. 

 

 

Şekil 19 Spotify mobil uygulamasına ait ekran görüntüleri. 
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Spotify, sanatçı sayfalarında sanatçıların kendi resmi ürünlerini (giyim ürünleri 

ve fiziksel müzik formatları gibi) pazarlayıp satabilmeleri için ürüne ait internet 

bağlantısının bulunduğu bir bölüme de sahiptir. Kullanıcı buradan ürün satış sayfasına 

yönlendirilir. Şekil 20’de bu bölümün bir örneği görülmektedir.  

 

 

Şekil 20 Spotify Sanatçı Ürün Ürün Satış Bağlantısı Ekran Görüntüsü 
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Ayrıca sanatçılar kendi sayfalarını ziyaret eden kullanıcılara kendi hazırladıkları 

şarkı listelerini sunabilmektedirler. Bu listeler kendi müzik kataloglarından dinleyici 

için tavsiye amaçlı seçme bir liste olabileceği gibi özel bir etkinlik için başka sanatçılara 

ait şarkılardan da oluşabilmektedir. Dinleyici için takip ettiği müzisyenlerden doğrudan 

müzik tavsiyesi alabilmek önemli bir fırsattır. Şekil 21’de sanatçı tarafından hazırlanmış 

müzik listesi örneği görülmektedir. Bu listeler sanatçı sayfalarının üst kısmında yer 

alırlar. 

 

 

Şekil 21 Spotify Sanatçı Çalma Listesi Ekran Görüntüsü 

 

4.6 Spotify Web Siteleri ve Blog Sayfaları 

 

 Spotify resmi web sitesi: https://www.spotify.com 

Spotify’ın resmi web sitesidir. Şirket ve uygulama hakkında her türlü bilginin ve 

yardım sayfalarının yer aldığı uygulamaların indirilebildiği ücretli ya da ücretsiz 

üyeliklerin yapılabildiği ana web sitesidir. 
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 For he Record: https://newsroom.spotify.com/ 

Spotify’ın kurumsal iç ve dış haberlerinin etkinliklerinin ve bilgilerinin yer 

aldığı resmi kurumsal blog sayfasıdır. 

 Spotify for Artists: https://artists.spotify.com/ 

Spotify’da bulunan sanatçılar için hazırlanmış resmi blog sitesidir. Sanatçılar 

hakkında haberler, videolar bulunan, amatör müzisyenlere tavsiyelerin yer aldığı müzik 

yapımcıları ve Spotify aracı kurumlarla ilgili bilgilerin bulunduğu sitedir. 

 Spotify for Developers: https://developer.spotify.com/ 

Spotify’ın geliştiriciler için olan, teknik bilgilerin ve kılavuzların yer aldığı 

resmi blog sitesidir. 

 Spotify for Brands: https://www.spotifyforbrands.com 

Spotify’ın reklam vermek isteyen markalar için kılavuzların ve tavsiyelerin 

bulunduğu, örnek başarılı reklam örnekleri ve istatistiklerin bulunduğu, pazarlama 

dünyasından haberlerin bulunduğu resmi web sitesidir. 

 Spotify for Investors: https://investors.spotify.com/ 

Yatırımcılar için kurumsal finansal bilgilerin, raporların, istatistiklerin ve 

haberlerin bulunduğu resmi blog sitesidir. 

 Spotify for Vendors: https://spotifyforvendors.com/ 

Spotify’ın tedarikçi firmalar için tedarik süreçlerine genel bakışların bulunduğu, 

satın alma sürecinde ortaya çıkacak sorunlara yardım etmek için talimatlar ve 

kaynakların bulunduğu resmi web sitesidir. 

 Spotify Community: https://community.spotify.com/ 

Spotify’ın forum sitelerine benzer şekilde kullanıcı topluluğunun sorunlarına 

çözüm aradığı ya da paylaşımlarda bulunduğu resmi topluluk blog sayfasıdır. 

 Spotify Labs: https://labs.spotify.com/ 
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Spotify’ın teknoloji temalı resmi blog sitesidir. Mühendislik ile alakalı 

teknolojik bilgi ve haberlerin yer aldığı sitesidir. 

 Spotify Jobs: https://www.spotifyjobs.com/ 

Spotify iş olanakları ve ilanların bulunduğu, iş başvurusu yapılabilen web 

sitesidir. 

 Spotify Everywhere: https://spotify-everywhere.com/ 

Spotify’ın kullanılabildiği platformlar ve cihazlar hakkında bilgilerin bulunduğu 

resmi web sitesidir. 
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BÖLÜM 5. YÖNTEM, BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

5.1 Yöntem  

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte pazarlama yöntemleri ve satın alma 

alışkanlıkları da değişmiştir. Bu değişimden en çok etkilenen endüstrilerden birisi de 

müzik endüstrisidir. Müzik endüstrisinde pazarlanan ürün olan müzik eseri, günümüzde 

internet ortamında kolayca ulaşılabilir kopyalanabilir depolanabilir paylaşılabilir bir 

duruma gelmiştir. Bu durumun getirdiği korsan paylaşım sorununa cevap olarak müzik 

endüstrisi streaming teknolojisini kullanan aylık ücretli streaming müzik servisleri ile 

çözüm bulmuştur. Bu araştırmada müzik dinleyicisinin bu değişen yeni müzik 

pazarlama yöntemleri sonrasında müzik dinleme ve satın alma alışkanlıklarının ne 

yönde değiştiğiyle ilgili fikir sahibi olmak ve literatüre katkı sağlamak amacıyla 

yapılmıştır. Araştırmada dünyanın en yaygın kullanılan streaming müzik servislerinden 

birisi olan Spotify servisi örneği üzerinden sonuçlara ulaşılmıştır. 

 

Araştırmada çevrimiçi anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılara 

ulaştırılmasında kullanılan yöntem, Google Forms internet sitesi üzerinde oluşturulan 

ankete ait internet bağlantısı linkinin çevrim içi olarak kişilere ulaştırılmasıdır. 

Araştırma toplam 27 sorudan oluşmaktadır. Anket için Google Forms çevrim içi anket 

yönetimi servisi kullanılmıştır. Anket sonuçları yine Google Forms servisi ve Microsoft 

Excel yazılımları ile analiz edilmiştir. Anket iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm 

tüm katılımcılar için zorunludur. İkinci bölüm ise sadece Spotify kullanıcılarının 

yanıtlayacağı sorulardan oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde katılımcıların 

demografik verileri, müzik dinleme alışkanlıkları, dijital müzik servisleri ile ilgili genel 

düşünceleri öğrenilmek üzere sorular sorulmuştur. İkinci bölümde ise dijital müzik 

servisi Spotify ile ilgili kullanıcı yönelimleri ve düşünceleri öğrenilmek üzere sorular 

sorulmuştur. Araştırmanın evreni çevrim içi olarak erişilebilecek herkes, örneklemi ise 

Türkiye’de yaşayan ve internet vasıtasıyla erişilebilen 18 yaşın üstündeki 107 kişi 

olarak tanımlanmaktadır. Çalışmanın tasarım ve planı 2019 Ekim ayında yapılmıştır. 

Anket 5 Kasım 2019 ile 20 Kasım 2019 tarihleri arasında uygulanmıştır. Anket 

çalışmasına 107 kişi katılmıştır.  
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5.2  Bulgular 

 

Soru 1. Cinsiyetiniz? 

 

 

 

Şekil 22 Anket Soru 1. Cinsiyet Grafiği 

 

Cinsiyet: Frekans: Yüzde % 

Kadın 50 46.7 

Erkek 57 53.3 

Toplam 107 100 
Tablo 4 Anket Soru 1 Cinsiyet Dağılımı 

 

Araştırmada kullanılan anketin ilk sorusu, ankete katılan 107 katılımcının 

cinsiyetlerinin oranlarını ortaya koymayı hedeflemektedir. Ankete katılan 107 

katılımcının 50’si (%46,7’si)  kadın, 57’si (%53,3’ü) erkek seçeneğini işaretlemiştir. 

Anket katılımcılarının cinsiyet oranları arasındaki fark büyük değildir. Kadın ve 

erkeklerin oranının yaklaşık olarak yarı yarıya değerde olduğu söylenebilir. 
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Soru 2. Yaşınız? 

 

Şekil 23 Anket Soru 2 Yaş Grafiği 

 

Araştırmada kullanılan anketin ikinci sorusu anket katılımcılarının yaşlarını 

öğrenmeyi amaçlamıştır. Anket katılımcılarının açık uçlu soruya verdikleri yanıtların 

dağılımı Şekil 23’deki grafikte görülmektedir. Anket kitlesi yaş dağılımı olarak 

heterojen bir yapıya sahiptir. Katılımcıların verdiği değerlerden en yükseği 47 en 

düşüğü ise 19 yaştır. Katılımcıların yoğunlukla 20-30 yaşları arasında oldukları 

görülmektedir.  
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Soru 3. Eğitim Düzeyiniz? 

 

Şekil 24 Anket Soru 3 Eğitim Düzeyi Grafiği 

 

Eğitim Düzeyi: Frekans Yüzde% 

Lise 5 4.7 % 

Ön Lisans 5 4.7 % 

Lisans 75 70.1 % 

Yüksek Lisans 19 17.8 % 

Doktora 3 2.8 % 

Toplam 107 100 % 

Tablo 5 Anket Soru 3 Eğitim Düzeyi Dağılımı 

 

Araştırmada kullanılan anketin üçüncü sorusu, katılımcıların eğitim düzeyini 

öğrenmeyi amaçlamıştır. Ankete katılan 107 katılımcının 5’i (%4,7’si) Lise, 5’i 

(%4,7’si) Ön Lisans, 75’i (%70,1’i) Lisans, 19’u (%17,8’i) Yüksek Lisans, 3’ü (%2,8’i) 

Doktora seçeneğini işaretlemiştir. Anket katılımcılarının büyük çoğunluğunun eğitim 

düzeyinin Lisans seviyesinde olduğu görülmektedir. Lisans seviyesini Yüksek Lisans 

seviyesi takip etmektedir. En düşük oran ise Doktora seviyesinde görülmektedir. Bu 

sonuçlar anket kitlesinin küçük bir kısmı haricinde en az Lisans mezunu eğitimli bir 

kitle ile gerçekleştiğini göstermektedir. 
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Soru 4. Gelir Düzeyiniz (TL): 

 

Şekil 25 Anket Soru 4 Gelir Düzeyi Grafiği 

 

Araştırmada kullanılan anketin dördüncü sorusunda, anket katılımcılarının aylık 

gelir düzeyi öğrenilmek amaçlanmıştır. Anket katılımcılarının bu açık uçlu soruya 

verdikleri yanıtların dağılımı Şekil 25’de grafikte görülmektedir. Anket kitlesi gelir 

düzeyi dağılımı olarak heterojen bir yapıya sahiptir. Anket katılımcılarının büyük 

çoğunluğunun 2000 TL ile 8000 TL aylık gelir düzeyine sahip kişilerden oluştuğu 

görülmektedir. Bunun haricinde katılıcılardan 24 kişi herhangi bir geliri olmadığı 

yönünde yanıt vermiştir. Anket katılımcılarının genel olarak orta sınıf gelir düzeyine 

sahip katılımcılardan oluştuğu söylenebilir. 
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Soru 5.  Müzik Dinleme Sıklığınız Nedir? 

 

Şekil 26 Anket Soru 5 Müzik Dinleme Sıklığı Grafiği 

 

Dinleme Sıklığı Frekans Yüzde % 

Ayda 1-2 Saat 1 0.9 % 

Haftada 1-2 Saat 9 8.4 % 

Haftada 1-2 Saatten Fazla 19 17.8 % 

Günde 1-2 Saat 38 35.5 % 

Günde 1-2 Saatten Fazla 40 37.4 % 

Toplam 107 100 % 
Tablo 6 Anket Soru 5 Müzik Dinleme Sıklığı Dağılımı 

 

Araştırmada kullanılan anketin beşinci sorusunda, anket katılımcılarının müzik 

dinleme sıklığını öğrenmek amaçlanmıştır. Ankete katılan 107 katılımcının 1’i (%0,9’u) 

ayda 1-2 saat, 9’u (%8,4’ü) haftada 1-2 saat, 19’u (%17,8’i) haftada 1-2 saatten fazla, 

38’i (%35,5’i) günde 1-2 saat, 40’ı (%37,4’ü) günde 1-2 saatten fazla seçeneğini 

işaretlemiştir. Anket katılımcılarının %72,9 oranında büyük bir çoğunluğu günde 1-2 

saat ya da daha fazla süreyle müzik dinleyen kişilerden oluşmaktadır. Yüksek oranda 

katılımcının müzik dinlemeye fazlaca zaman ayırabilen kişilerden oluştuğu 

görülmektedir. Bu oranın yüksekliği anketin konuyla ilgili doğru hedef kitleye ulaştığı 

ve sağlıklı sonuçlar verebileceğini göstermektedir.  
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Soru 6. Müzik dinlerken hangi araçları kullanıyorsunuz? (Birden fazla yanıtı olan 

soru) 

 

Şekil 27 Anket Soru 6 Müzik Dinleme Araçları Grafiği 

 

Kullanılan araçlar: Frekans Yüzde % 

Radyo ya da TV müzik 

kanalları 

32 29.9 % 

CD, plak ya da kaset gibi 

fiziksel formatlar 

24 22.4 % 

Mp3, Flac gibi dijital 

formatlar 

29 27.1 % 

İnternet üzerindeki dijital 

müzik servisleri 

100 93.5 % 

Tablo 7 Anket Soru 6 Müzik Dinleme Araçları Dağılımı 

 

Araştırmada kullanılan anketin altıncı sorusunda, anket katılımcılarının müzik 

dinlerken hangi araçları kullandığını öğrenmek amaçlanmıştır. Birden fazla yanıtın 

işaretlenebileceği bir sorudur. Anket katılımcılarının 32’si (%29,9’u) radyo ya da 

televizyon müzik kanalları, 24’ü (%22,4’ü) CD, plak ya da kaset gibi fiziksel formatlar, 

29’u (%27,1’i) Mp3, flac gibi dijital müzik formatları, 100’ü (%93,5’i) internet üzerinde 

hizmet veren dijital müzik servisleri seçeneklerini işaretlemişlerdir. Katılımcıların 

tamamına yakının internet üzerindeki dijital müzik servislerini kullandığı 

görülmektedir. Bu sonuçlar ile birlikte günümüzde dinleyicilerin artık müzik dinlemek 

için dijital servislerini tercih ettiği rahatlıkla söylenebilmektedir. Müzik dinlemek 

isteyen bir kişinin birincil seçeneğinin dijital müzik servisleri olduğu bu sonuçlar ile bir 
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kez daha ortaya çıkmıştır. Bu servisler haricinde geleneksel yöntemlerin de az bir orana 

sahip olsa da tercih edilmeye devam edildiği görülmektedir. 

 

Soru 7. Müzik dinlemek için hangi yöntemleri kullanırsınız? (Birden fazla yanıtı 

olan soru) 

 

Şekil 28 Anket Soru 7 Müzik Dinleme Yöntemleri Grafiği 

 

Kullanılan Yöntem: Frekans Yüzde % 

Radyo TV gibi Geleneksel 

Araçlar 

35 32.7 % 

Müzik çalar (plak, kaset, 

CD çalar) 

30 28 % 

Mobil Cihazlar (telefon 

tablet v.b.) 

102 95.3 % 

Bilgisayar ve/veya oyun 

konsolu 

65 60.7 % 

Tablo 8 Anket Soru 7 Müzik Dinleme Yöntemleri Dağılımı 

 

Araştırmada kullanılan anketin yedinci sorusunda, anket katılımcılarının müzik 

dinlemek için hangi yöntemleri kullandığını öğrenmek amaçlanmıştır. Birden fazla 

yanıtın işaretlenebileceği bir sorudur. Anket katılımcılarının 35’i (%32,7’si) radyo 

televizyon gibi geleneksel yöntemleri, 30’u (%28’i) müzik çalar (plak, kaset, CD çalar) 

aygıtları, 102’si (%95,3’ü) mobil cihazları (telefon, tablet v.b.), 65’i (%60,7’si) 

bilgisayar ve/veya oyun konsolu seçeneğini işaretlemişlerdir. Anket katılımcılarının 

neredeyse tamamının mobil cihazları müzik dinleme yöntemi olarak kullandığı 
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görülmektedir. Günümüzde yeterince yaygınlaşmış durumda olan ve neredeyse her 

bireyin sahip olduğu mobil cihazların, müzik dinlemek isteyen kişiler için birincil 

yöntem olarak seçilmesi öngörülebilir bir sonuçtur. Mobil cihazlar ile müziğe her an her 

yerden ulaşılabilirlik imkânı, dijital müzik servislerinin, günümüzde müzik dinlemek 

için tercih edilen yöntem olmalarının en önemli sebeplerinden birisidir. Anketin bu 

sorusunda ulaşılan bulgular da bu durumu destekler şekildedir. Mobil cihazların 

haricinde ise dinleyicilerin bilgisayar, oyun konsolu gibi kişisel iş, eğlence ve 

multimedya cihazlarını müzik dinlemek için sıkça kullandıkları görülmektedir. Fiziksel 

formatları çalıştıran müzik çalar aygıtlar ve geleneksel radyo, televizyon gibi 

aygıtlarının tercih oranlarının düşük olduğu görülmektedir. Bu da günümüz trendleri 

doğrultusunda ön görülebilir bir sonuçtur. İnsanlar daha kolay ve hızlı yöntemlere doğru 

geçiş eğilimi göstermektedirler. 

 

Soru 8. Dijital müzik servislerini hangi şekilde kullanıyorsunuz? (Birden fazla 

yanıtı olan soru) 

 

Şekil 29 Anket Soru 8 Dijital Müzik Servisi Kullanma Şekilleri Grafiği 
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Kullanma Şekli Frekans Yüzde % 

Herhangi bir dijital 

müzik servisine üye 

değilim 

30 28 % 

Bir veya daha fazla 

dijital müzik servisine 

''ücretsiz'' üyeliğim var 

38 35.5 % 

Bir veya daha fazla 

dijital müzik servisine 

''ücretli'' üyeyim 

48 44.9 % 

Tablo 9 Anket Soru 8 Dijital Müzik Servisi Kullanma Şekilleri Dağılımı 

 

Araştırma anketinin sekizinci sorusunda, anket katılımcılarının dijital müzik 

servislerini, ücretli/ücretsiz üyelik anlamında hangi şekilde kullandıklarını öğrenmek 

amaçlanmıştır. Birden fazla yanıtın işaretlenebileceği bir sorudur. Anket katılımcılarının 

30’u (%28’i) herhangi bir dijital müzik servisine üye değilim, 38’i (%35,5’i) bir veya 

daha fazla dijital müzik servisine ‘’ücretsiz’’ üyeliğim var, 48’i (%44,9’u) bir veya daha 

fazla dijital müzik servisine ‘’ücretli’’ üyeyim seçeneğini işaretlemişlerdir. Anket 

katılımcılarının yaklaşık yarısının ücretli olarak bir dijital müzik servisine üye olduğu 

görülmektedir. İnsanların dijital müzik servislerine ücret ödemekten çekinmedikleri 

söylenebilmektedir. Ücretli olmasa bile katılımcıların %28lik oranda bir diliminin 

haricinde hepsinin dijital müzik servislerine ücretli ya da ücretsiz üye oldukları 

görülmektedir. Üye olmadan da kullanılabilen müzik servisleri olduğu göz önünde 

bulundurulmalıdır. Müzik servislerine üye olan katılımcıların çoğunluğunun Genel 

olarak ücretli üyeliğe ihtiyaç duydukları söylenebilmektedir. 
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Soru 9. Dijital Müzik platformlarından hangilerini ''ücretli'' üye olarak 

kullanıyorsunuz? (Birden fazla yanıtı olan soru) 

 

Şekil 30 Anket Soru 9 Ücretli Kullanılan Platformlar Grafiği 

 

Ücretli Kullanılan Müzik 

Servisi 

Frekans Yüzde % 

Kullanmıyorum 54 50.5 % 

Youtube Music 9 8.4 % 

Spotify 47 43.9 % 

Apple Music 8 7.5 % 

Deezer 0 0 % 

Fizy 4 3.7 % 

Muud 0 0 % 

Tidal 0 0 % 

Amazon Music 0 0 % 

Google Play Music 1 0.9 % 

Yandex Music 1 0.9 % 
Tablo 10 Anket Soru 9 Ücretli Kullanılan Platformlar Dağılımı 

 

Araştırma anketinin dokuzuncu sorusunda, anket katılımcılarının, dijital müzik 

platformlarından hangilerini ücretli üye olarak kullandıklarını öğrenmek amaçlanmıştır. 

Birden fazla yanıtın işaretlenebileceği bir sorudur. Anket katılımcılarının; 54’ü 

(%50,5’i) kullanmıyorum, 9’u (%8,4’ü) Youtube Music, 47’si (%43,9’u) Spotify, 8’i 

(%7,5î) Apple Music, 4’ü (%3,7’si) Fizy, 1’i (%0.9’u) Google Play Music, 1’i (%0.9’u) 

Yandex Music seçeneğini işaretlemiştir. Katılımcıların yaklaşık yarısı ücretli dijital 

servis kullanmazken, servislere ücretli üye olanlar arasında en çok tercih edilen müzik 
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servisi Spotify’dır. Dünya genelinde en çok kullanıcı sayısına sahip olan Spotify, anket 

katılımcıları için de diğer servisler arasında açık ara ile en yüksek tercih oranına 

sahiptir. Bu oranlar araştırma anketinin doğru kitleye ulaştığını gösterir niteliktedir. 

 

Soru 10. Dijital müzik platformlarına aylık kaç TL harcama yapıyorsunuz? 

 

Şekil 31 Anket Soru 10 Platformlara Aylık Yapılan Harcama Grafiği 

 

Araştırma anketinin onuncu sorusunda, anket katılımcılarının dijital müzik 

platformlarına aylık ortalama kaç TL harcama yaptıkları öğrenilmek istenmiştir. Anket 

katılımcılarının bu açık uçlu soruya verdikleri yanıtların dağılımı Şekil 25’de grafikte 

görülmektedir. Katılımcıların verdiği en yüksek değer 50 TL’dir. Müzik servisleri 

ücretli üyelikler için; Öğrenci, Aile vb. farklı tarifeler uygulamaktadırlar. Sonuçlarda da 

görüldüğü gibi aylık ödenen ücretler değişkenlik göstermektedir. Ayrıca ödenen ücret, 

üye olunan servis sayısına bağlı olarak da değişkenlik gösterebilmektedir. 
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Soru 11. Kullanmak istediğiniz dijital müzik servisini seçerken, ücretsiz deneme 

versiyonunun olması, o servise ücretli üye olmaya karar vermenizde etkili midir? 

 

Şekil 32 Anket Soru 11 Platform Ücretsiz Versiyonun Karar Vermeye Etkisi Grafiği 

 

Deneme sürümünün satın 

almaya etkisi: 

Frekans Yüzde % 

Evet vardır 77 72 % 

Hayır yoktur 30 28 % 

Toplam 107 100 % 
Tablo 11 Anket Soru 11 Platform Ücretsiz Versiyonun Karar Vermeye Etkisi Dağılımı 

 

Araştırma anketinin on birinci sorusunda, anket katılımcılarının kullanmak 

istedikleri dijital müzik servisini seçerlerken, o servisin ücretsiz deneme versiyonunun 

bulunmasının karar vermelerinde etkisinin olup olmadığını öğrenmek amaçlanmıştır. 

Anket katılımcısı 107 kişinin 77’si (%72’si) evet vardır, 30’u (%28’i) hayır yoktur 

sonucunu işaretlemişlerdir. Sonuçlarda görüldüğü ücretsiz deneme versiyonları 

dinleyicinin müzik servisini seçmesinde büyük önem taşımaktadır. Özellikle Spotify’ın 

kullandığı freemium pazarlama yönteminin de başarılı olmasının, hedef kitlenin bu 

görüşünden kaynaklandığı söylenebilir. Deneme sürümü haricinde kısıtlı ama tamamen 

ücretsiz bir versiyonu sahip olan Spotify’ın en çok kullanıcıya sahip olan müzik servisi 

olması, Spotify’ın doğru pazarlama yöntemlerini kullandığının bir göstermektedir. 

Ortaya çıkan bu sonuç da müzik ürünü tüketicisinin satın alma alışkanlıkları hakkında 
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önemli bir veri ortaya koymaktadır. Tüketici satın alacağı hizmeti deneyimlemeden 

ödeme yapmak istememektedir. 

 

Soru 12. Dijital müzik platformlarında yayınlanan reklamlar sizin için etkili mi? 

 

Şekil 33 Anket Soru 12 Platformlarda Yayınlanan Reklamların Etkisi Grafiği 

 

Reklamların Etkisi Frekans Yüzde % 

Evet vardır 18 16.8 % 

Hayır yoktur 89 83.2 % 

Toplam 107 100 % 
Tablo 12 Anket Soru 12 Platformlarda Yayınlanan Reklamların Etkisi Grafiği 

 

Araştırma anketinin on ikinci sorusunda, anket katılımcıları için, dijital müzik 

platformlarında yayınlanan reklamların, etkili olup olmadığı öğrenilmek amaçlanmıştır. 

Anket katılımcısı 107 kişinin 18’i (%16,8’i) ever vardır, 89’u (%83,2’si) hayır yoktur 

seçeneğini işaretlemişlerdir. Sonuçlara göre dijital müzik servislerinde yayınlanan 

reklamların kullanıcı için doğrudan etkisinin düşük oranda olduğu görülmektedir. 

Reklamlar doğrudan kullanıcı üzerinde etkili olmasa bile bu platformların ücretsiz 

versiyonlarının devamlılığı ve platformda müzik eserleri bulunan sanatçılara yapılan 

ödemeler açısından gereklidir. Ücretsiz versiyonların da, satın almaya etkisi 

düşünüldüğünde reklamlar dolaylı olarak da olsa bu servisler için son derece önemlidir. 

Reklam verenler için ise spesifik bir hedef kitleye ulaşma kolaylığı sağladığından dijital 

müzik servislerinde yer almak önemlidir.  
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Soru 13. Dijital müzik platformlarının yaygınlaşmasını olumlu buluyor musunuz? 

 

Şekil 34 Anket Soru 13 Platformların Yayınlaşması Hakkında Düşünce Grafiği 

 

Dijital Platformların 

Yaygınlaşması: 

Frekans Yüzde % 

Evet olumlu 78 72.9 % 

Hayır olumsuz 9 8.4 % 

Olumlu ya da Olumsuz 

Bulmuyorum 

20 18.7 % 

Toplam 107 100 % 
Tablo 13  Anket Soru 13 Platformların Yayınlaşması Hakkında Düşünce Dağılımı 

 

Araştırma anketinin on üçüncü sorusunda, anket katılımcılarının, dijital müzik 

platformlarının yaygınlaşmaları hakkındaki düşüncelerinin olumlu mu yoksa olumsuz 

mu olduğu öğrenilmek amaçlanmıştır. Anket katılımcısı 107 kişinin 78’i (%72,9’u) evet 

eski yöntemlere göre müziğe daha rahat ulaşabiliyor ve dinleyebiliyorum, 9’u (%8,4’ü) 

hayır eski müzik dinleme yöntemlerinin daha iyi olduğunu düşünüyorum, 20’si 

(%18,7’si) olumlu ya da olumsuz bulmuyorum seçeneğini işaretlemişlerdir. 

Katılımcıların büyük çoğunluğu dijital müzik platformlarının yaygınlaşmasını olumlu 

bulmakta ve müziğe daha rahat ulaşabilip dinlediğini düşünmektedir. Dijital müzik 

platformlarının kullanıcıya sağladığı en önemli özelliklerden birisi aranılan müzik 

eserine kolay ve hızlı ulaşım sağlamasıdır. Kullanıcı herhangi bir depolama indirme 

işlemine ihtiyaç duymadan çevrim içi anlık olarak istediği yerden ve istediği cihaz 

üzerinden milyonlarca sanatçının bulunduğu müzik kataloğuna özgürce ulaşabilmektir. 

Bu imkânları streaming teknolojisi ve geniş bantlı hızlı internet bağlantılarının 
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yaygınlaşması gibi teknolojik gelişmeler ve bu teknolojileri kullanabilen mobil cihazlar 

mümkün kılmıştır. 

 

Soru 14. Müzik dinlediğiniz ücretli ya da ücretsiz dijital platformun yeni müzikler 

keşfetmenize yardımcı olması sizin için önemli midir? 

 

Şekil 35 Anket Soru 14 Platformda Müzik Keşfetmenin Önemi Hakkında Düşünce Grafiği 

 

Platformun müzik 

keşfetmeye yardımı 

önemli mi? 

Frekans Yüzde 

Evet 89 83.2 % 

Hayır 18 16.8 % 

Toplam 107 100 % 
Tablo 14 Anket Soru 14 Platformda Müzik Keşfetmenin Önemi Hakkında Düşünce Dağılımı 

 

Araştırma anketinin on dördüncü sorusunda, anket katılımcılarının kullandıkları 

dijital müzik platformlarının kullanıcılara yeni müzikler keşfetmelerinde yardımcı 

olmasının önemli olup olmadığı öğrenilmek amaçlanmıştır. Anket katılımcısı 107 

kişinin 89’u (%83,2’si) evet, 18’i (%16,8’i) hayır seçeneğini işaretlemişlerdir. 

Katılımcıların büyük çoğunluğu için kullandıkları platformun kullanıcıya yeni müzik 

keşfetme konusunda yardımcı olması önemli bir özelliktir. Streaming müzik 

servislerinin web 3.0 teknolojileri yardımıyla sağladıkları algoritma sistemleri ile 

kullanıcıyı tanıyarak onlara en doğru tavsiyede bulunabilmesi mümkün olmuştur. 
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Kullanıcının geçmişte dinlediği müzikleri kaydedip yapay zekâ sayesinde 

anlamlandırarak ona yeni tavsiyelerden oluşan müzik listeleri önerilerinde 

bulunmaktadırlar. Böyle bir özellik kesinlikle günümüz müzik servislerinin sunduğu en 

büyük avantajlardan biri olmaktadır. Kullanıcı geçmişte erişmek istediği sanatçının 

eserine fiziksel olarak satın alarak ya da dijital olarak ulaşıp onu bilgisayarına indirip 

dinlerken bugün kullanılan bu yapay zekâ teknolojileri sayesinde, streaming 

platformundan dinlerken aynı zamanda bu tavsiyeler sayesinde yeni müzikler keşfedip 

anında ulaşabilmektedir. Kullanıcıyı bu servislere yönlendiren önemli özelliklerden biri 

olduğu bu araştırmada da görülmektedir.  

 

Soru 15. Dinlediğiniz müziği arkadaşlarınızla paylaşmak ya da arkadaşlarınızın 

dinledikleri müziği görebilmek sizin için önemli midir? 

 

Şekil 36 Anket Soru 15 Dinlenen Müziği Arkadaşlarla Paylaşma Hakkında Düşünce Grafiği 

 

Müziği arkadaşlarla 

paylaşmak önemlidir 

Frekans Yüzde % 

Evet 59 55.1 % 

Hayır 48 44.9 % 

Toplam 107 100 % 
Tablo 15 Anket Soru 15 Dinlenen Müziği Arkadaşlarla Paylaşma Hakkında Düşünce Dağılımı 
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Araştırma anketinin on beşinci sorusunda, anket katılımcılarının, dinledikleri 

müziği arkadaşlarıyla paylaşmanın ya da arkadaşlarının dinledikleri müziği 

görebilmenin onlar için önemli olup olmadığını öğrenmek amaçlanmıştır. Anket 

katılımcısı 107 kişinin 59’u (%55,1’i) evet, 48’i (%44,9’u) hayır seçeneğini 

işaretlemiştir. Katılımcıların dinledikleri müziği arkadaşlarıyla paylaşmanın önemi ile 

ilgi düşünceleri yaklaşık olarak yarı yarıya oranda olduğu söylenebilir. Araştırma 

sonucunda bu özelliği önemli bulanların oranı az bir farkla yüksek olmuştur. Dijital 

platformların diğer özelliklerinin yanında kullanıcının bu dinlediğini paylaşma 

özelliğini çok önemli bulmadığı, satın almaya karar vermekte birincil önceliği olmadığı 

görülmektedir. Yine de daha önceleri üçüncü parti bir yazılım yardımıyla yapılabilen bir 

özellik olan, dinlenilen müziği anlık olarak diğer kullanıcılarla paylaşma özelliği, 

günümüzde streaming müzik servislerinin içerisinde bulunan, başka bir yazılıma ihtiyaç 

duymayan bir özellik olarak yerini almıştır.  

 

Soru 16. İnternet üzerinden dijital olarak rahatça ulaşabildiğiniz halde, bir müzik 

eserinin fiziksel bir kopyasını (plak, kaset, cd gibi), koleksiyon ya da farklı bir 

amaçla satın aldınız mı? 

 

Şekil 37 Anket Soru 16 Fiziksel Format Satın Alma Grafiği 
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Fiziksel kopya aldınız mı? Frekans Yüzde % 

Evet aldım 58 54.2 % 

Hayır almadım 36 33.6 % 

Almayı düşünüyorum 13 12.1 % 

Toplam 107 100 % 
Tablo 16 Anket Soru 16 Fiziksel Format Satın Alma Dağılımı 

 

Araştırma anketinin on altıncı sorusunda, anket katılımcılarının internetten dijital 

olarak ulaşabildikleri halde bir müzik eserinin fiziksel kopyasını koleksiyon gibi 

amaçlarla satın alıp almadıklarını öğrenmek amaçlanmıştır. Anket katılımcısı 107 

kişinin, 58’i (%54,2’si) evet aldım, 36’sı (%33,6’sı) hayır almadım, 13’ü (%12,1’i) 

almayı düşünüyorum seçeneğini işaretlemişlerdir. Katılımcıların yarısından fazlasının 

internetten ulaşabiliyor olmasına rağmen fiziksel kopyaları satın almaya devam ettiği 

görülmektedir. Günümüzde dünyada müzik eserlerinin fiziksel kopyalarının satışı hızla 

azalmaktadır. Fiziksel kopyalar eski dijitalleşme öncesi dönemde olduğu müziğe 

ulaşmak için tek seçenek değildir. Günümüzde bu satın almaların daha çok koleksiyon 

amacıyla seçilerek belli başlı eserlerin satın alınması olduğu görülmektedir. Bunun 

yanında plak formatının 2010’lu yıllarda yeniden postmodern bir ilgi alanı olarak 

nostaljik şekilde yükselişi söz konusudur. Dinleyicilerin en çok beğendikleri koleksiyon 

değeri taşıyan müzik albümlerini plak formatında yeniden satın almayı tercih ettikleri 

görülmektedir. Bu yükseliş sayesinde, eski ve piyasaya yeni sürülmüş müzik albümleri, 

plak formatında yeniden satışa sunulmaktadır. Aynı zamanda plak çalar pikap 

aygıtlarının yıllar sonra yeniden modernleşmiş şekilde piyasa sunuldukları da 

görülmektedir. Fiziksel müzik formatları eski dönemde olduğu gibi tek ve birincil 

seçenek olmasa da günümüzde daha çok nostaljik ve koleksiyon amaçlı bir ilgi alanı 

olarak varlığını sürdürmektedir. Bu araştırma sonucu da bunu destekler niteliktedir. 
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Soru 17. Dijital müzik servislerinin sunduğu şekilde müziğe anlık ve kaliteli erişim 

imkânınız olduğu halde, yine de mp3, flac gibi dijital müzik formatlarını kişisel 

cihazlarınıza indirmeyi ve arşiv yapmayı tercih ediyor musunuz? 

 

Şekil 38 Anket Soru 17 Dijital Müzik Formatı İndirme Depolama Grafiği 

 

Dijital müzik arşivi 

yapıyorum 

Frekans Yüzde % 

Evet 60 56.1 % 

Hayır 47 43.9 % 

Toplam 107 100 % 
Tablo 17 Anket Soru 17 Dijital Müzik Formatı İndirme Depolama Dağılımı 

 

Araştırma anketinin on yedinci sorusunda, anket katılımcılarının müziğe dijital 

servisler sayesinde anlık ve kaliteli erişim imkânı olduğu halde yine de Mp3, Flac gibi 

dijital müzik formatlarını cihazlarını indirip arşiv yapmayı tercih edip etmediklerini 

öğrenmek amaçlanmıştır. Anket katılımcısı 107 kişinin 60’ı (%56,1’i) evet, 47’si 

(%43,9’u) hayır cevabını işaretlemişlerdir. Dijital müzik formatları günümüzde 

kullanımı hızla düşüyor olsa da popüleritesini korumaya devam etmektedir. Özellikle 

2000’li yıllar başında mobil dijital müzik çalarların yaygınlaşması ile birlikte sektörün 

en çok tercih edilen müzik dinleme şekli olan dijital formatlar, zamanla internet 

teknolojilerinin gelişmesi ile streaming müzik servislerinin ortaya çıkışıyla sahip olduğu 

popüleriteyi kaybetmeye başlamıştır. Depolanmaya ihtiyaç duyduğundan sabit disklerde 
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fazla yer kaplama gibi sorunlara yol açan dijital formatlar, zamanla daha pratik ve 

özgürce müzik dinleme imkanı veren streaming servisleriyle birlikte düşüşe geçmiştir. 

Bu servisleri kullanmayan ya da internet erişimi konusunda sorun yaşayan kişiler dijital 

müzik formatlarını depolamaya devam etmektedirler. Ayrıca dijital olmasına rağmen 

beğendikleri müzik eserlerini cihazlarında koleksiyon amaçlı bulundurmak isteyen 

kişilerce tercih edilmeye devam etmektedir. Bu araştırma sonucu bu kişilerin ciddi 

sayıda olduğunu göstermektedir. Yine de dijital formatların kullanımının dünya 

genelinde düşüşte olduğu ve streaming müzik servislerinin ortaya çıktığı günümüzde 

müzik dinleme tercihi olarak arka planda kaldığı görülmektedir. 

 

Soru 18. Spotify Premium üyesiyim. 

 

Şekil 39 Anket Soru 18 Spotify Premium Üyeliği Grafiği 

 

 

Spotify Premium üyesiyim Frekans Yüzde % 

Katılmıyorum 37 41.1 % 

Ne katılıyorum ne 

katılmıyorum 

7 7.8 % 

Katılıyorum 46 51.1 % 

Toplam 90 100 % 
Tablo 18 Anket Soru 18 Spotify Premium Üyeliği Dağılımı 
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Araştırma anketinin on sekizinci sorusunda, anket katılımcılarının Spotify 

Premium üyesi olup olmadıkları öğrenilmek amaçlanmıştır. Soruya yanıt veren 90 

kişinin 37’si (%41,1’i) katılmıyorum, 7’si (%7,8’i) ne katılıyorum ne katılmıyorum, 

46’sı (%51,1’i) katılıyorum seçeneğini işaretlemişlerdir. Sonuçlara göre anket 

katılımcılarının yaklaşık olarak yarısının Spotify Premium üyesi oldukları 

görülmektedir. Ücretsiz kullanıcıların ve diğer streaming müzik servislerini kullanan 

katılımcıların da olduğu göz önünde bulundurulursa bu oran Spotify’ın ücretli üye 

bulma konusunda başarılı olduğunu göstermektedir. Ayrıca anket katılımcılarının 

yarısından fazlasının Spotify Premium üyesi olması sonuçların araştırma sonuçlarının 

sağlıklı olduğunun ve doğru hedef kitleye ulaştığının önemli göstergelerinden birisidir. 

 

Soru 19. Spotify'ın ücretsiz versiyonunu yeterli buluyorum ve premium üyelik için 

ücret ödemeye gerek duymuyorum. 

 

 

Şekil 40 Anket Soru 19 Spotify Ücretsiz Versiyonu Yeterli Bulma Grafiği 

 

 

Spotify ücretsiz yeterli Frekans Yüzde % 

Katılmıyorum 43 51.8 % 

Ne katılıyorum ne 

katılmıyorum 

17 20.5 % 

Katılıyorum 23 27.7 % 

Toplam 83 100 % 
Tablo 19 Anket Soru 19 Spotify Ücretsiz Versiyonu Yeterli Bulma Dağılımı 
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Araştırma anketinin on dokuzuncu sorusunda, anket katılımcılarının Spotify’ın 

ücretsiz versiyonunu yeterli bulup bulmadıkları öğrenilmek amaçlanmıştır. Soruya yanıt 

veren 83 kişinin 43’ü (%51,8’i) katılmıyorum, 17’si (%20,5’i) ne katılıyorum ne 

katılmıyorum, 23’ü (%27,7’si) katılıyorum seçeneğini işaretlemişlerdir. Sonuçlara göre 

katılımcıların büyük çoğunluğu Spotify’ın ücretsiz versiyonunun kısıtlı özelliklerini 

yetersiz bularak Premium versiyon için ücret ödemeyi gerekli bulmaktadır. Bu sonuç 

katılımcıların streaming servislere ücret ödemekten çekinmedikleri, eğer servisi 

kullanacaklarsa ücret karşılığında kısıtlamalar olmaksızın kullanmayı tercih ettiklerini 

göstermektedir. Özellikle Spotify gibi freemium pazarlama yöntemi kullanan bir 

servisin kullanıcılarının ücretli versiyon kullanmayı tercih etmeleri, servis için bir 

pazarlama başarısıdır. 

 

Soru 20. Spotify rakiplerine göre müzik dinlerken daha fazla pratiklik 

sağlamaktadır. 

 

 

Şekil 41 Anket Soru 20 Spotify Rakiplerinden Daha Pratiktir Düşüncesi Grafiği 

 

 

 

 



84 
 

Spotify daha pratiktir Frekans Yüzde % 

Katılmıyorum 11 13.1 % 

Ne katılıyorum ne 

katılmıyorum 

24 28.6 % 

Katılıyorum 49 58.3 % 

Toplam 84 100 % 
Tablo 20 Anket Soru 20 Spotify Rakiplerinden Daha Pratiktir Düşüncesi Dağılımı 

 

Araştırma anketinin yirminci sorusunda, anket katılımcılarının Spotify’ın 

rakiplerine göre daha fazla pratiklik sağlayıp sağlamaması hakkındaki düşünceleri 

öğrenilmek amaçlanmıştır. Soruya yanıt veren 84 kişinin 11’i (%13,1’i) katılmıyorum, 

24’ü (%28,6’sı) ne katılıyorum ne katılmıyorum, 49’u (%58,3’ü) katılıyorum seçeneğini 

işaretlemişlerdir. Sonuçlara göre katılımcıların büyük çoğunluğu Spotify’ın rakiplerine 

göre daha pratik bir müzik servisi olduğunu düşünmektedir. Günümüzde zaman kişiler 

için çok önemlidir. Pratiklik ve zamandan kazanmak kişilerin kullanacakları müzik 

servisini seçmelerinde önemli bir faktör olarak bulunmaktadır. Sonuçlar kullanıcının 

müzik dinlemek istediğinde, istediği müziğe hızlı ve pratik bir şekilde ulaşıp 

kullanabilmesi konusunda Spotify’ın oldukça başarılı bir servis olduğunu 

göstermektedir. 

 

Soru 21. Spotify tasarımı rakiplerine göre daha kullanışlıdır. 

 

Şekil 42 Anket Soru 21 Spotify Tasarımı Daha Kullanışlıdır Düşünce Grafiği 
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Spotify tasarımı daha 

kullanışlıdır 

Frekans Yüzde % 

Katılmıyorum 7 8.3 % 

Ne katılıyorum ne 

katılmıyorum 

39 46.4 % 

Katılıyorum 38 45.2 % 

Toplam 84 100 % 
Tablo 21 Anket Soru 21 Spotify Tasarımı Daha Kullanışlıdır Düşünce Dağılımı 

 

Araştırma anketinin yirmi birinci sorusunda, anket katılımcılarının Spotify’ın 

tasarımının rakiplerine göre daha kullanışlı olup olmaması hakkındaki düşünceleri 

öğrenilmek amaçlanmıştır. Soruya yanıt veren 84 kişinin 7’si (%8,3’ü) katılmıyorum, 

39’u (%46,4’ü) ne katılıyorum ne katılmıyorum, 38’i (%45,2’si) katılıyorum seçeneğini 

işaretlemişlerdir. Sonuçlara göre katılımcıların Spotify’ın tasarımı konusunda kararsız 

olduğu görülmektedir. Tasarımın servisin kullandığı görsel tema ve ara biriminin 

(menüsünün) karışık olmaması gibi özelliklerden oluştuğu düşünüldüğünde, bu 

beğenilerin kişiden kişiye göre değişmesi de olasıdır. Sonuçlara göre Spotify tasarımını 

rakiplerinden daha kullanışlı bulanların oranı azımsanmayacak şekilde yarıya yakındır. 

Spotify’ın spesifik tercihler göz önüne alındığında tasarım olarak da başarılı olduğun 

söylenebilir. 

 

Soru 22. Spotify müzik keşfetme özelliği rakiplerine göre daha kullanışlıdır. 

 

Şekil 43 Anket Soru 22 Spotify Keşfetme Özelliği Daha Kullanışlıdır Düşünce Grafiği 
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Spotify keşfet daha 

kullanışlıdır 

Frekans Yüzde % 

Katılmıyorum 15 17.9 % 

Ne katılıyorum ne 

katılmıyorum 

35 41.7 % 

Katılıyorum 34 40.5 % 

Toplam 84 100 % 
Tablo 22 Anket Soru 22 Spotify Keşfetme Özelliği Daha Kullanışlıdır Düşünce Dağılımı 

 

Araştırma anketinin yirmi ikinci sorusunda, anket katılımcılarının Spotify’ın 

müzik keşfetme özelliğinin rakiplerine göre daha pratik olup olmaması hakkındaki 

düşünceleri öğrenilmek amaçlanmıştır. Soruya yanıt veren 84 kişinin 15’i (%17,9’u) 

katılmıyorum, 35’i (%41,7’si) ne katılıyorum ne katılmıyorum, 34’ü (%40,5’i) 

katılıyorum seçeneğini işaretlemişlerdir. Sonuçlara göre katılımcılar Spotify’ın yeni 

müzikler keşfetme özelliğinin rakiplerine göre kıyasla daha başarılı olduğu konusunda 

kararsız ya da başarılı bulmaktadırlar. Streaming servisleri kullandığı yapay zeka 

algoritmaları ve web 3.0 teknolojileri ile kullanıcıların geçmişte dinlediği müzikleri 

anlamlandırarak onlara yeni müzik ve sanatçılar keşfetmeleri için tavsiyeler 

vermektedir. Streaming müzik servislerinin bugün tercih edilmesinde en önemli 

sebeplerden birisi olanbu  yeni müzikler keşfetme özellikleri açısından Spotify’ın 

başarılı olduğu söylenebilmektedir. Sonuçlara göre katılımcıların büyük oranı kararsız 

olsa da olumsuz yanıt verenlerin oranı oldukça azdır.  
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Soru 23. Aradığım müziği Spotify arşivinde bulabiliyorum. 

 

 

Şekil 44 Anket Soru 23 Spotify Arşivi Yeterli Düşünce Grafiği 

 

 

Aradığım müziği 

Spotify’da bulabiliyorum 

Frekans Yüzde % 

Katılmıyorum 9 10.7 % 

Ne katılıyorum ne 

katılmıyorum 

29 34.5 % 

Katılıyorum 46 54.8 % 

Toplam 84 100 % 
Tablo 23 Anket Soru 23 Spotify Arşivi Yeterli Düşünce Dağılımı 

 

Araştırma anketinin yirmi üçüncü sorusunda, anket katılımcılarının aradıkları 

müziği Spotify arşivinde bulup bulamadıklarını öğrenmek amaçlanmıştır. Soruya yanıt 

veren 84 kişinin 9’u (%10,7’si) katılmıyorum, 29’u (%34,5’i) ne katılıyorum ne 

katılmıyorum, 46’sı (%54,8’i) katılıyorum seçeneğini işaretlemişlerdir. Sonuçlara göre 

katılımcıların büyük çoğunluğu aradıkları müziği Spotify arşivinde bulmakta zorluk 

çekmediğini belirtmiştir. Geniş bir müzik kataloğuna sahip olmak, dijital müzik 

servislerinin tercih edilebilirliği için çok önemli bir detaydır. Kullanıcılar bu servisleri 

istedikleri müzikleri dinlemek ve yenilerini keşfetmek için kullanmaktadırlar. 

Aradıklarına ulaşmak kullanıcının memnuniyeti açısından çok önemlidir. İstediği 
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müziğe ulaşamayan kullanıcının o servisi kullanması için pek bir nedeni kalmamaktadır. 

Sonuçlara göre Spotify’ın geniş katalog konusunda başarılı olduğu görülmektedir. 

 

Soru 24. Spotify için ödediğim ücretin karşılığını aldığımı düşünüyorum. 

 

Şekil 45 Anket Soru 24 Spotify Ücretinin Karşılığını Veriyor Düşünce Grafiği 

 

Spotify ücretin karşılığını 

veriyor 

Frekans Yüzde % 

Katılmıyorum 13 15.5 % 

Ne katılıyorum ne 

katılmıyorum 

32 38.1 % 

Katılıyorum 39 46.4 % 

Toplam 84 100 % 
Tablo 24 Anket Soru 24 Spotify Ücretinin Karşılığını Veriyor Düşünce Dağılımı 

 

Araştırma anketinin yirmi dördüncü sorusunda, anket katılımcılarının Spotify 

için ödedikleri ücretin karşılığını alıp alamadıkları öğrenilmek amaçlanmıştır. Soruya 

yanıt veren 84 kişinin 13’ü (%15,5’i) katılmıyorum, 32’si (%38,1’i) ne katılıyorum ne 

katılmıyorum, 39’u (%46,4’ü) katılıyorum seçeneğini işaretlemişlerdir. Sonuçlara göre 

katılımcılar büyük oranda Spotify için ödedikleri ücretin karşılığını aldıklarını 

düşünmektedirler. Spotify ücretli Premium versiyonunda kullanıcıya, istenilen şarkıyı 

çalabilme özelliği, sınırsız şarkı atlayabilme özelliği, çevrim dışı dinleme özelliği, 

yüksek ses kalitesi ile dinleme özelliği, reklamsız kullanım gibi özellikler vaat 
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etmektedir. Sonuçlara göre kullanıcılar Spotify’ın vaat ettiği özellikleri başarılı şekilde 

sunduğunu düşünmektedirler.  

 

Soru 25. Spotify çevrimdışı müzik dinleme özelliğinin kullanışlı olduğunu 

düşünüyorum. 

 

Şekil 46 Anket Soru 25 Spotify Çevrimdışı Dinleme Özelliği Kullanışlıdır Düşünce Grafiği 

 

 

Çevrimdışı dinleme 

kullanışlıdır 

Frekans Yüzde % 

Katılmıyorum 8 9.6 % 

Ne katılıyorum ne 

katılmıyorum 

17 20.5 % 

Katılıyorum 58 69.9 % 

Toplam 83 100 % 
Tablo 25 Anket Soru 25 Spotify Çevrimdışı Dinleme Özelliği Kullanışlıdır Düşünce Dağılımı 

 

Araştırma anketinin yirmi beşinci sorusunda, anket katılımcılarının Spotify 

çevrim dışı müzik dinleme özelliğinin kullanışlı olup olmadığı hakkındaki düşüncelerini 

öğrenmek amaçlanmıştır. Soruya yanıt veren 83 kişinin 8’i (%9,6’sı) katılmıyorum, 

17’si (%20,5’i) ne katılıyorum ne katılmıyorum, 58’i (%69,9’u) katılıyorum seçeneğini 

işaretlemişlerdir. Sonuçlara göre kullanıcıların büyük oranda Spotify’ın çevrim dışı 

müzik dinleme özelliğini kullanışlı bulmaktadırlar. Çevrim dışı müzik dinleme özelliği, 

internetin bulunmadığı ortamlarda müzik dinlemeyi sürdürebilmek için kullanıcılara 
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istedikleri şarkıları cihazlarının belleğine kaydederek istedikleri zaman dinleme imkânı 

sunmaktadır. Sonuçlara göre Spotify’ın bu konuda oldukça başarılı olduğu 

görülmektedir. 

 

Soru 26. Spotify’ı birden fazla ortamda kullanıyorum. (Mobil, ev, araba vb.) 

 

Şekil 47 Anket Soru 26 Spotify'ı Birden Fazla Ortamda Kullanma Oranı Grafiği 

 

Spotify farklı ortamlarda 

kullanıyorum 

Frekans Yüzde % 

Katılmıyorum 18 21.4 % 

Ne katılıyorum ne 

katılmıyorum 

7 8.3 % 

Katılıyorum 59 70.2 % 

Toplam 84 100 % 
Tablo 26 Anket Soru 26 Spotify'ı Birden Fazla Ortamda Kullanma Oranı Dağılımı 

 

Araştırma anketinin yirmi altıncı sorusunda, anket katılımcılarının Spotify’ı 

birden fazla (mobil, ev, araba vb.gibi) ortamda kullanıp kullanmadıklarını öğrenmek 

amaçlanmıştır. Soruya yanıt veren 84 kişinin 18’i (%21,4’ü) katılmıyorum, 7’si 

(%8,3’ü) ne katılıyorum ne katılmıyorum, 59’u (%70,2’si) katılıyorum seçeneğini 

işaretlemişlerdir. Sonuçlara göre katılımcıların büyük çoğunluğu Spotify’ı birden fazla 

ortamda (mobil, ev, araba vb. gibi) kullanmaktadır. Farklı ortamlarda kullanabilme 
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imkânı kullanıcıya büyük bir özgürlük tanımaktadır. Örneğin mobil cihazından müzik 

dinleyen bir kişi, burada oluşturduğu müzik listesini dinlemeye daha sonra 

bilgisayarında ya da arabasında devam edebilmektedir. Gittiği her ortamda müzik 

arşivini de yanında taşımış olacaktır. Katılımcıların büyük çoğunluğu Spotify’ı farklı 

ortamlarda kullandığını belirtmişlerdir. Yani bu özellik kullanıcılar için son derece 

önemlidir. Kullanıcıya böylesi esneklik sağlayan önemli bir özelliğin Spotify tarafından 

başarıyla verildiği görülmektedir.  

 

Soru 27. Spotify'ın ses kalitesinin rakiplerine göre daha yüksek olduğunu 

düşünüyorum. 

 

Şekil 48 Anket Soru 27 Spotify Ses Kalitesi Daha Yüksektir Düşünce Grafiği 

 

 

 

 

Spotify ses kalitesi daha 

yüksektir 

Frekans Yüzde % 

Katılmıyorum 11 13.3 % 

Ne katılıyorum ne 

katılmıyorum 

46 55.4 % 

Katılıyorum 26 31.3 % 

Toplam 83 100 % 
Tablo 27 Anket Soru 27 Spotify Ses Kalitesi Daha Yüksektir Düşünce Dağılımı 
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Araştırma anketinin yirmi yedinci sorusunda, anket katılımcılarının Spotify’ın 

ses kalitesinin rakiplerine göre daha yüksek olup olmadığı konusundaki düşünceleri 

öğrenilmek amaçlanmıştır. Soruya yanıt veren 83 kişinin 11’i (%13,3’ü) katılmıyorum, 

46’sı (%55,4’ü) ne katılıyorum ne katılmıyorum, 26’sı (%31,3’ü) katılıyorum 

seçeneğini işaretlemişlerdir. Sonuçlara göre katılımcıların büyük çoğunluğu Spotify’ın 

ses kalitesinin rakiplerine göre iyi olduğu konusunda kararsızdırlar. Ses kalitesi farkı, 

genel müzik dinleyicisinin kolaylıkla ayırt edebileceği bir özellik değildir. Ses kalitesi 

müzik dinlerken kullanılan ses sistemleri, kulaklıklar ya da kullanılan cihaz gibi birçok 

değişkenin etki ettiği bir durumdur. Ses kalitesi konusunda özel ilgisi olmayan ya da ses 

konusunda profesyonel bilgiye sahip olmayan genel dinleyici için ses kalitesinin çok 

önemli olmadığı ve Spotify’da verilen hizmetin kalite açısından tatmin edici olduğu 

görülmektedir. 

 

5.3 Genel Değerlendirme 

Bu çalışmada yapılan araştırma anketi de, müzik dinleyicilerinin eski geleneksel 

yöntemleri bırakarak dijital streaming müzik servislerine yöneldiğinin başka bir 

göstergesi olmuştur. Dinleyici bu servislere ücretli olarak üye olmakta ve verdiği 

ücretin karşılığını aldığını düşünmektedir. Ücret karşılığında sınırsız kataloglara sahip 

streaming müzik servisleri ile istedikleri yer ve zamanda istedikleri müzik eserine 

ulaşabilmektedir. Fiziksel formatlar artık sadece koleksiyon görevi görmektedir. 

Araştırma sonucunda da görülebildiği gibi Kullanıcılar büyük oranda Spotify dijital 

streaming müzik servisini tercih etmektedirler. Spotify’ın verdiği hizmetlerin 

rakiplerine göre kaliteli ve yeterli olduğunu düşünmektedir. Araştırma aynı zamanda 

Freemium gibi pazarlama yöntemlerinin tüketici yönelimlerini etkileme konusunda 

başarılı olduğunu, dinleyicinin hizmet almayı düşündüğü servisi seçerken, o servisin 

ücretsiz deneme versiyonunu kullanmasının karar vermesinde oldukça etkili olduğunu 

ortaya koymuştur. Kullanıcılar ücretsiz versiyonun özelliklerini yetersiz bularak 

Premium üye olmayı tercih etmektedir.  
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Spotify 2019 yılı itibariyle dünyada en çok kullanıcıya sahip streaming müzik 

servisidir. Spotify’ın başarısında bu hizmeti veren servisler arasında en eski ve tecrübeli 

şirketlerinden birisi olmasının önemi büyüktür. 2006 yılında henüz streaming 

teknolojisinin yeni ortaya çıktığı ve yaygınlaşmadığı bir dönemde ileri görüşlülük ile 

kurulan Spotify zamanla sektörün ve tüketicinin taleplerine doğru cevaplar verip doğru 

adımları uygulayarak büyümüştür. Müzik sektörünün geldiği bu noktada endüstrinin 

gidişatını belirleyici konumdadır. Dijital devrim ile çöküş yaşayan müzik endüstrisine 

yeni bir yön kazandıran streaming servislerine öncülük etmiştir. Günümüz ve geleceğin 

teknolojilerine en hızlı şekilde entegre olarak endüstri içerisinde diğer kurum ve 

kuruluşlara örnek olmaktadır. Bünyesinde bulundurduğu müzik arşivini genişletme, 

müzisyen ve tüketicilere en doğru hizmeti verme eğilimindedir. Freemium pazarlama 

gibi yapmış olduğu doğru pazarlama ve halkla ilişkiler yöntemleri Spotify’ı endüstri 

içerisinde lider konuma getirmiştir. 

 

Müzik dinleyicisinin 2000’li yıllar başında dijital müzik formatlarının popüler 

olduğu dönemde korsan indirmelere yönelmesi, müzik endüstrisini zor duruma 

sokmuştur, Fakat günümüzde dinleyiciler dijital streaming müzik servislerinin sunduğu 

özellikler ile müzik için ücret ödemekten çekinmemektedirler. Bu durum endüstri için 

olumlu bir ilerleme olarak görülmelidir. Müzik eseri tek başına sahip olduğu değeri 

kaybetmesine rağmen, ‘’müzik dinleme hizmeti’’ hâlâ değerlidir. Dinleyici tek başına 

müzik eserine ücret ödemezken, müzik dinleme hizmeti sunan platformlara memnuniyet 

ile ödeme yapmaktadır. Günümüzde oluşan bu yeni sistemle müzik eserinin ne kadar 

sattığı değil ne kadar dinlendiği önem kazanmıştır. Dinlenme sayısı ölçümleri ise bu 

servisler sayesinde hiç olmadığı kadar şeffaflık kazanmıştır. Örneğin geçmişte satılan 

bir müzik albümünün hangi şarkısının kaç kez dinlendiği bilinmezken günümüzde bu 

servisler sayesinde kolaylıkla hesaplanabilir hale gelmiştir. Bu durum ayrıca tek başına 

şarkıları, albümden daha değerli hale getirmiştir. 
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BÖLÜM 6. SONUÇ 

Müzik, kayıt altına alınabilmesinin ardından bir meta haline gelerek alınıp 

satılan bir ürüne dönüşmüştür. Bu dönüşüm müziği kültür endüstrisi kavramının bir alt 

kümesi olarak kendi başına müzik endüstrisi haline getirmiştir. İnsanlar teknolojinin 

gelişimiyle birlikte müziği farklı fiziksel formatlarda kaydederek pazarlamışlardır. 

Thomas Edison’un fonogram cihazından dijital dönüşüme kadar müzik endüstrisinde 

pazarlama bu şekilde gerçekleşmiştir. Televizyon yayınlarının ortaya çıkışıyla 

görselliğin, imajın da öneminin arttığı müzik endüstrisi, büyük gelirlerin sağlandığı bir 

sektör olmuştur. Müzik endüstrisinde yönlendirici konuma gelen müzik televizyon 

kanalları ve radyo kanalları, müziği, müzik üreticilerini görsel ve işitsel olarak 

pazarlayarak müzik dinleyicisinin yönelimlerini etkilemişlerdir. Sonraki dönemde 

ortaya çıkan dijitalleşme kavramı, hayatın her alanını etkilemiştir, Bilgisayarların kişisel 

kullanıma uygun hale gelişi ve yaygınlaşması ile bu bilgisayarları sanal bir ağ ile 

birbirine bağlayan internetin icadı dünyayı farklı ve yeni bir iletişim ortamına 

dönüştürmüştür. İnsanlığı bilgi toplumuna dönüştüren bu gelişmeler ile pazarlama 

iletişimi ve halkla ilişkiler gibi iletişim bilimleri de etkilenmişlerdir. İnternetin ortaya 

çıkışı ile interneti ticari olanakları da kullanılmaya başlanmıştır. Öyle ki internet 

üzerinden yapılan dijital pazarlama birçok sektörde geleneksel pazarlama yöntemlerinin 

önüne geçmiştir.  

 

Dijitalleşme sürecinden en çok etkilenen sektörlerden biri müzik endüstrisi 

olmuştur. Bunun sebebi müzik endüstrisinde pazarlanan ürün olan müzik eserinin 

bütünüyle dijital ortama aktarılabilir olmasıdır. Dijitale ortama aktarılan müzik eseri 

kolaylıkla ulaşılabilir, kopyalanabilir, çoğaltılabilir olmuştur. Bu gelişmeler tüketici için 

olumlu görünse de beraberinde hak mağduriyetini getirmiştir. İnternet sayesinde müzik 

ürününe korsan bir şekilde kolay ulaşılabilir olmuştur ve bu ürünlerin telif hakları 

kontrollerini yapmak dijital ortamda fiziksel ortama göre çok daha zor olmuştur. Yasal 

düzenlemeler ve yasal dijital müzik satışı yapan platformlar kurulmuş olsa da sektörün 

gelirlerinin ciddi miktarda düşmesi ile müzik alınıp satılan bir ürün olmaktan 

uzaklaşmaya başlamıştır ve değerini kaybetmiştir. Dijital müzik sağladığı imkânlar ile 

hızlı bir şekilde yaygınlaşmıştır. Hak mağduriyeti ve yasallaşma ile mücadele eden 
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müzik endüstrisinde bir taraftan gelirlerin hızla düşmesi ile sektörde faaliyet 

göstermenin zorlaşması, endüstrinin geleceğini zor durumda bırakmıştır. 

 

Teknolojinin gelişmesi ile zor duruma giren müzik endüstrisi, bu zor durumdan 

çıkışı yine teknolojinin gelişmesi ile sağlamıştır. 2000’li yılların ortalarından itibaren 

yaygınlaşmaya başlayan streaming (gerçek zamanlı akış) teknolojisi ile müzik sektörü 

yeni bir sürece giriş yapmıştır. Streaming teknolojisi ile müziği, anında gerçek zamanlı 

dinleyebilmek mümkün hale gelmiştir. Bu teknolojiyi doğru şekilde pazarlayabilen 

kurumlar sayesinde müzik endüstrisi içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtularak yeniden 

değerlenmeye başlamıştır.  Dijital devrimin yaşanması ardından sürekli bir düşüş 

yaşayan müzik endüstrisi gelirleri, streaming teknolojisinin yaygınlaşması ile yeniden 

yükselişe geçmiştir.  

 

Streaming teknolojisi müziğin yeniden pazarlanmasında bir çözüm modeli 

olmuştur. Bu model müziğin pazarlanmasının yanında müzik dinleyicisi kitle için de 

sağladığı kolaylıklar ve özgürlükler ile oldukça kullanışlı ver tercih edilebilir olmuştur. 

Müzik servisleri streaming teknolojisini pazarlarken ücretli üyelik sistemlerini 

kullanmışlardır. Tüketici aylık verdiği bir ücret karşılığında sınırsızca istediği müziği 

istediği yer ve zamanda çevrim içi ya da çevrim dışı dinleme imkânına sahip olmuştur. 

Bu imkânların yanında streaming müzik servislerinde müzik dinlemek yasal bir yoldur. 

Kolay ve yasal bir şekilde müzik dinlemeye imkân veren bu sistem hem dinleyici hem 

de müzik yapımcıları için önemli bir fırsattır. Dijitalleşme ile korsan müziğin yayılması 

ve önüne geçilememesi gibi sorunlar için de bir çözüm yolu olmuştur. 

 

Çalışmada dijitalleşmenin müzik sektörüne etkileri Spotify streaming müzik 

servisi üzerinden irdelenmiştir ve kullanıcı alışkanlıklarını öğrenme amacıyla bir 

araştırma yapılmıştır. Spotify dünya üzerinde en çok kullanıcıya sahip müzik servisidir. 

Bu seviyede başarılı oluşu sektör hakkında önemli fikirler verebilmektedir. Spotify 

günümüz teknolojilerinin hemen hepsine entegre olmuş bir servistir. Sosyal medya 

hesapları ve mobil cihazlarla iş birliği içerisinde hizmet vermesi Spotify’ı tercih 

edilebilir kılmaktadır. Bunun dışında freemium adı verilen internet ortamına ait yeni 



96 
 

pazarlama yöntemlerinden birini kullanmaktadır. Bu sayede kullanıcılarına sadece 

reklam gelirleri sayesinde bedava hizmet de verebilmektedir. Freemium pazarlama 

yöntemi yapılan araştırma sonuçlarında da görüldüğü şekliyle kullanıcının satın almaya 

karar vermesi açısından oldukça önemlidir. Streaming servislerinin önemli 

özelliklerinden birisi de kullanıcılara yapmış olduğu dinlemelerden tanımlayarak onlara 

kişisel tavsiyelerde bulunup yeni müzik keşfedebilmelerini sağlamaktır. Spotify bu 

konuda gelişmiş yapay zekâ algoritmaları sayesinde oldukça başarılıdır. Müzik 

keşfetmek dinleyiciler için oldukça önemlidir ve streaming müzik servislerinin tercih 

edilmesinde önemli bir etkendir. 

 

Streaming servislerinin sahip oldukları bir özellik de reklam verilebilir 

olmalarıdır. Örneğin çalışmada incelemiş olan Spotify’ın bedava versiyonu reklamlar 

içermektedir. Bir streaming servisine reklam vermek ya da servis üzerinden bir tanıtım, 

halkla ilişkiler faaliyeti düzenlemek mümkündür. Bu büyük bir imkândır ve reklam 

verenin yaratıcılığı ile yüksek potansiyele sahiptir.  

 

Streaming teknolojisinin, müzik endüstrisi için dijitalleşme ile yaşadığı çöküş 

döneminden kurtulmak adına bir çözüm olduğu görülmektedir. Yeniden gelirlerini 

yükselten ve yeni dijital döneme ayak uydurmayı başarmış olan endüstrinin geleceği 

finansal anlamda olumlu gözükmektedir. Canlı müzik icrası, müzik endüstrisi için bir 

diğer gelir kaynağıdır. Kayıtlı müzik haricinde canlı müzik icrasına tanık olmanın dijital 

ortamda karşılığı bulunmamaktadır ve yakın gelecekte de bunu sağlayabilen bir 

teknoloji öngörülmemektedir. Canlı müzik icrası müzik endüstrisi için her zaman büyük 

bir gelir yöntemidir ve aynı şekilde devam etmektedir. Müzik endüstrisi streaming ile 

farklı modeller deneyerek toparlanış içerisinde gözükmesine rağmen kayıtlı müzik eseri 

günümüzde artık tek başına değersiz hale gelmiştir. Dijitalleşme sürecinde kolay 

ulaşılabilmesi ile alınıp satılma değerini kaybeden müzik eserleri için bu konuda 

streaming teknolojisi de bir etki edememiştir. Streaming servisleri müzik eserlerini 

değil, özgürce müzik dinleyebilme hizmetini pazarlamaktadırlar.  Elbette müzik eserleri 

tek başına yasal olarak satılmaktadır. Ancak zahmetli ve maliyetli oluşundan dolayı 

günümüzde bir hobi halini alarak koleksiyonerlerin yapacağı bir eyleme dönüşmüştür. 
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Müzik dinlemek değerlidir ancak müzik eseri tek başına ticari değerini büyük ölçüde 

kaybetmiştir. Müzik eserinin tek başına değersiz olmasından dolayı müzik üreticileri 

fiziksel dönemde oldukları kadar gelir sahibi olamamaktadırlar. Dinleyici tek başına 

müzik eserine koleksiyon amaçlı postmodern bir nostaljik yaklaşımla plak gibi fiziksel 

formatlar haricinde ücret ödemek istememektedir. Bunun yerine, istediği müziğe 

istediği anda ulaşmasını sağlayan streaming müzik servislerine bu hizmeti karşılığında 

aylık ücretli üye olmayı tercih etmektedir ve bu verdiği ücretin karşılığını aldığını 

düşünmektedir. Dijitalleşme öncesi dönemde müzik endüstrisinin yönlendirici 

konumunda bulunan televizyon ve radyo müzik kanallarının yerine artık streaming 

servisleri yer almaktadır. Dinleyiciye özel olarak hazırlanan müzik listeleri ve tavsiyeler 

ile yönlendirmelerde bulunmaktadır. Dijitalleşme süreciyle dinleyicinin tercihleri 

tüketim alışkanlıkları değişmiştir. Müzik endüstrisi finansal ve fikri hukuk anlamında 

içerisine girdiği sorunlu dönemi streaming müzik servisleri ile aşmıştır. Müzik 

ürünlerinin ticari değeri ve müzikten kazanılan gelirlerin değeri değişime uğramıştır. 

Artık müzik eserinin satışı değil dinlenmesi önemli duruma gelmiştir. Müzik satıldığı 

kadar değil dinlenildiği kadar değerlidir. Daha önceki dönemde müzik eserinin sadece 

ne kadar sattığı ölçümlenebilirken günümüzde streaming servisleri sayesinde hangi 

şarkının ne kadar dinlendiği hangi zamanda hangi mecra üzerinden dinlendiği 

ölçümlenebilir olmuştur. Bu durum müzik eserlerinde albümden çok tek başına şarkıları 

daha önemli konuma getirmiştir. Müzik yapımcıları bu dinleme sayıları üzerinden gelir 

elde etmektedirler. Hem yapılan bu çalışmada hem de dünyada yapılan araştırma 

sonuçlarında görüldüğü üzere, müzik dinleyicisi müzik dinlemek için artık ilk seçenek 

olarak dijital streaming müzik servislerini tercih etmektedir ve bu akım tüm dünyada 

yükseliştedir. Önümüzdeki yıllarda da yükselişini sürdüreceği açık bir şekilde 

görülmektedir. Dijitalleşme ile birlikte büyük bir tehlike atlatan müzik endüstrisi 

geliştirmiş olduğu bu model sayesinde yeni döneme adapte olabilmiştir. Bu anlamda 

diğer sektörlere de örnek oluşturmaktadır.  

 

Müzik insanlık tarihinin her döneminde var olmuştur ve olacaktır. Ticari değeri 

zaman içerisinde değişse de insanlık için hep değerli olmuştur. Teknolojik ve toplumsal 

gelişmeler ile müzik endüstrisi ya da tek başına müzik, bir şekilde kendisine uygun yolu 

bulmuştur, ileride de değişen şartlara uyum göstererek yine kendi yolunu bulacaktır. 
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