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Özet: Teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeler dünya ekonomisinde yeni ekonomi olarak 

adlandırılan teknoloji tabanlı yönetilen bir ekonomiyi ortaya çıkartmıştır. Yeni medyanın 

yarattığı ekonomi pek çok üründe olduğu gibi kültür ürünlerinin de tüketiminde yeni 

eğilimler yaratmış ve yeni bir ekonomik yönetim anlayışını ortaya çıkartmıştır. Kültür 

endüstrisinin bir bileşeni olan müzik endüstrisi yeni medyanın ortaya çıkması ile beraber 

radikal değişikliklere uğramıştır. Bu değişimler müzik ürünlerinin üretiminden dağıtımına 

kadar ki bütün süreçleri etkilemiş ve dijital müzik endüstrisini kurarak müzik endüstrisini 

yeniden yapılanmıştır. Bu çalışmada internet teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve yeni 

medya ile sayısı artan mecraların müzik dinleme alışkanlıklarını nasıl değiştirdiği konusu 

araştırılmış ve bu değişimin müzik endüstrisine olan etkisi açıklanmıştır. İnternet müzik 

endüstrisini bitirecek mi? sorusunun yanıtı olarak yeni medyanın müzik endüstrisinde 

yarattığı devrim tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yeni Medya, Dijital Müzik, İletişim Ekonomisi, 

 

1. Giriş 

Yeni ekonominin ortaya çıkması ile beraber,  üretilen ürünlerin üreticiden son kullanıcıya 

kadar olan yolculuklarında değişimler yaşanmıştır. Bu değişim sonucunda üretici ürününü 

son kullanıcıya daha direk bir yolla sunma imkânını yakalarken, tüketicinin tüketim 

alışkanlıklarının da değişmesine katkıda bulunmuştur. Yeni medya müzik tüketicisinin 

müzik dinleme alışkanlıklarını değiştirmiş ve tüketici müziği internet tabanlı bir teknoloji 

ile dijital yollarla dinlemeye başlamıştır. Bu değişimle birlikte müzik sektöründe fiziki 

albüm satışı olarak adlandırılan cd, kaset, plak albüm satışlarında azalma görülmüştür. Yeni 

medya aracılığı ile müzik dinlemeye başlayan yeni tüketici internet aracılığı ile müzik 

dinlemiş ve bu resmi olmayan yollarla dağıtılan müzik korsan müzik olarak 

adlandırılmıştır. Korsan müzikle müziğe dijital yollarla ulaşan tüketici fiziki formatlarda 

satılan müziğe para harcamamaya başlamıştır. Müzik endüstrisinde 2000 yılından sonra 

fiziki satışlarda azalma görülürken herkes ‘sektör bitiyor mu?’ sorusunu gündeme 

getirmiştir. Fiziki satışların azalması, müziğin korsan olarak dijital tüketilmesi endüstriyi 

yeni arayışlarla yönlendirmiştir. 2003 yılında Apple’ın dahi yöneticisi Steve Jobs  iTunes 

adlı dijital müzik platformunu hizmete açarak müzik endüstrisinde devrim niteliğinde bir 

yenilik yapmıştır. iTunes korsan olarak bedava tüketilen dijital müzik ürünlerinin resmi bir 

biçimde, para karşılığında satılarak dijital müzik endüstrisinin oluşmasına öncülük etmiştir. 

Dijital müzik endüstrisi 2003 yılında doğmuş ve 2013 yılına kadar geçen on yıllık süreç 
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içinde büyüme göstermiştir. Bu büyüme yeni medya ile müzik endüstrisinin ortak paydada 

buluşarak geleneksel müzik ekonomisinin dijital müzik ekonomisine dönüşünü sağlamıştır. 

Bu çalışmada geleneksel müzik endüstrisinin yeni medya ile buluşarak oluşturduğu dijital 

müzik endüstrisinin gelişimi araştırılmıştır. On yıllık bir geçmişi olan dijital müzik 

endüstrisinin müzik ekonomisine olan etkileri ve müzik ekonomisinin yönetim ve dağıtım 

kanallarında yaşanan değişim incelenmiştir. Çalışmada dijital müzik endüstrisinin 

ekonomik verileri derlenmiş ve sayısal yorumlarla endüstrinin yaşadığı büyüme ile ilgili 

durum saptaması yapılmıştır.  

 

2. Yeni Medya ve İletişim 

İletişim en genel anlamıyla, kaynak ile hedef arasındaki mesaj alışverişi olarak 

tanımlanabilmektedir (Tellan, 2009: 34). Yapılan çeşitli tanımlar genellikle iletişimin belli 

bir yönünü vurgulamaktadır. İletişim ile ilgilenen araştırmacılar birbirinden farklı alanlara 

ilgi duyduklarından, iletişimin farklı tanımlarına dikkat etmek gerekmektedir. Bazı 

araştırmacılar, verilen sözel olmayan ipuçlarını iletişimsel olarak kabul ederken, bazıları 

ise, iletişimle ilgili en önemli noktanın ‘farkındalık’ olduğunu ileri sürmektedir. İletişim, 

bilgi transferi kavramı ile eş anlamlı görülmekte, “birey ve çevre arasında gerçeklesen bir 

haberleşme” olarak ifade edilmektedir (Türkden, 2012: 35).  Bu bağlamda iletişim, 

insanların bilgi alışverişinde bulundukları her tür ortamda var olmakta, verdikleri ve 

aldıkları bilgileri, bu bilgilerin kullanım tarzını ve insanların bu bilgilerden anlam çıkarma 

biçimlerini belirlemektedir. 

Yeni iletişim ortamları kavramlarını, geleneksel iletişim ortamları kavramının doğal bir 

uzantısı ve dönüşmüş hali olarak ele alabiliriz. Leckenby bu ilişkiyi üç evrede incelemiştir. 

Birinci evre, bilinen yöntemler ve fikirlerin geleneksel ortamlardan yeni iletişim 

ortamlarına aktarımı yani transfer sürecidir. İkinci evre, karşılaşılan sorunları çözmek için 

yeni araçlar ve fikirler geliştirilme yani özelleştirme sürecidir. Üçüncü evre ise yeni iletişim 

ortamları için geliştirilen teknikler ve fikirler geleneksel ortamlardaki iletişim süreçlerini de 

etkilemekte yani yineleme sürecidir (Uygun, 2010: 22).  

Analogdan sayısala (dijitale) dönüşüm içerisine yönelen iletişim teknolojilerinde özellikle 

bilgi işlem ve bilgisayar teknolojileri alanındaki gelişmelerin peşi sıra şekillenmeye 

başlaması ve iletişim araçlarına uyarlanması gelişen yapının Türkden’in de (2012; 38) 

deyimiyle “iki yönlü melez bir medya” olarak ortaya çıkmasını sağlamıştır. Thompson 

(1995: 23) da benzer şekilde bir ifade ile yeni medyayı, “bilgi-işlem teknolojisi yardımıyla 

yetenekleri genişlemiş, kullanımı kolaylaşmış ya da olası genişletilebilirlik potansiyeli 

bünyesinde taşıyan iletişim araçları” olarak tanımlamaktadır. 

Sayısal ya da dijital olarak tabir edilen teknoloji, tüm içeriklerin (ses, görüntü, video, metin 

gibi) bilgisayar diline dönüştürülmesini ifade etmektedir. Dijital teknolojiler bahsedilen tüm 

içeriklerin üretiminden, saklanmasına, düzenlenmesinden, aktarılmasına kadar birçok 

aşamada analog sistemlere kıyasla büyük kolaylıklar yaratmaktadır. Bu teknolojiye dayalı 

araçların arasında internet, cep telefonları/mobil telefonlar, i-podlar gibi bilgisayar işlem 

gücüne sahip, sayısal, modüler, içeriği kişiselleştirilebilen daha birçokları sayılabilmektedir 

(Thompson, 1995: 23–25). 
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Yeni medya kavramı altında ise bütün bu yeni iletişim teknolojileri bağlamında gelişen 

ortamlar ifade edilmektedir. Yeni iletişim teknolojileri 1970’lerden başlayarak iletişim 

araçlarıyla bilgisayarların birlikte düşünülmesi, geliştirilmesi ve desteklenmesiyle, eskiye 

oranla daha çok gelişmiş araçlar olarak ortaya çıkmıştır (Vural ve Bat, 2003: 117). 

Yeni medya tamamen yeni bir iletişim çağını ortaya çıkartmış ve geleneksel haberleşme 

düzenini kökten değiştirmiştir. Yeni medya düzeni açık, ağ tabanlı, sınırsız, etkileşimli ve 

merkezileşmiş bir yapıya sahiptir. Yeni medya hakkında farklı tanımlamalar yapmak 

mümkündür. Her şeyden önce yeni medya, birbirinden farklı ve etkileşimli ortamları bir 

araya getirme özelliğine sahiptir. Bu açıdan yeni medya kimi zaman çoklu ortam  

(multimedia) olarak da adlandırılmaktadır (Dilmen,2007:115). 

Neuman, yeni medyayı; geliştikçe daha da ucuzlayan, fiziki mesafelerin önemsizleştiği, 

iletişim hızının artmasını sağlamaya devam edecek, iletişim hacminde büyük bir artışa 

imkân sağlayacak, iletişimde etkileşim fırsatları sağlayacak, bireysel kullanıcılar için daha 

fazla kontrol sağlayacak, örtüşmeyen ve birbiriyle bağlantısız iletişimin yeni bir formu 

olarak görmektedir (Vural ve Bat, 2003: 118). Negroponte, yeni medyayı eskisinden ayıran 

en önemli unsurun fiziksel atomların yerine sayısal bitlerin iletimi olduğunu belirtmektedir. 

Pavlik, ise medya tüketicisi için yeni ve eski medya arasındaki temel farkın kullanıcı için 

daha fazla kontrol ve seçim olduğunu vurgulamaktadır (Vural ve Bat, 2010; 3350). 

Dolayısıyla kavramı niteleyen yeni sıfatı farklı bakış açılarına göre çeşitli yorumlarla eski-

yeni yaklaşımlarına temel oluşturmaktadır.  

 

3. Dijital Müzik ve Müzik Endüstrisi 

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, 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. 

Müzik tüketicisi internet teknolojilerinde gelişmeler yaşandıkça müziği internet aracılığı ile 

edinmeyi tercih etmiştir. Yapılan araştırmalar müzik tüketişinin internete yönelmesinin 

nedenleri şöyle açıklamıştır ( IFPİ, 2006): 

- İstedikleri müziği bulmak için : % 62 

- Seçenekler çok olduğu için: % 58 

- Müziğin fiyatı için: % 39 

- Ücretsiz müzik için: % 23 

- Satın almadan önce klip izlemek için: % 22 

 

IFPI’nin 2006 yılında gerçekleştirdiği bir diğer araştırmada internet aracılığı ile müzik 

alımını teknolojide yaşanan gelişmelerin tetiklediğini ortaya çıkartmıştır. İnternet aracılığı 

ile müzik ürünü alan tüketicilerin % 50’si taşınabilir cihazların artış göstermesi, % 49’u ise 

internette geniş bant kullanımının artması nedeniyle bu yola başvurmuştur. 
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İnternet teknolojilerinde yaşanan bu gelişmeler müziğin son kullanıcıya ulaşmasında da 

değişiklikler yaşanmıştır (Newtoon ve McGeee, 2001:23-24): 

- Fiziki Dağıtım: Müzik ürününün internet aracılığı ile fiziki olarak satın alması. Bu 

modelde internet aracılığı fiziki albüm satışı yapan bir müzik markete verilen 

sipariş müzik ürünü tüketicinin adresine posta yoluyla ulaştırılmaktadır.  

- Dijital Dağıtım:  Bu dağıtım modeli sayesinde internet müziğin dağıtımında bir 

devrim yaratmıştır. Geleneksel yöntemlerle dağıtılan müziğe yeni bir boyut getiren 

dijital dağıtımda müzik ürünü çevrim içi yollarla anında son kullanıcısına cihazına 

transfer edilmektedir.  

 

Yeni medya öncesinde müzik endüstrisinde bir müzik ürününün son kullanıcıya ulaşması 

fiziki yollarla gerçekleşirken, yeni medya ile beraber hem fiziki hem de dijital yolla 

gerçekleşmiştir. 

 

 

 

 

Şekil 1. Dijital Müzik Dönemi Öncesinde Geleneksel Müzik Pazarında Dağıtım Kanalları 

Müzik endüstrisinde dijital müzik dönem başlamadan önce dağıtım kanalları birden çok 

aracı ile gerçekleşmekteydi. Müzik ürününün üretimini tamamlayan yapımcı şirket ürünün 

kopyalarını toptancılara vererek ürünün dağıtımına başlıyordu. Toptancı ürünü 

perakendecilere veriyor, son kullanıcı müzik ürününü plak, kaset veya cd formatında 

perakendecilerden satın alıyordu. 

Yeni medyanın geliştirdiği dijital müzik endüstrisinde ise aracı kanalların sayısı azalmış ve 

müzik yapımcısından son kullanıcıya doğrudan bir dağıtım yapma imkânı ortaya çıkmıştır. 

Dijital müzik endüstrisinde üretilen bir ürün çevrim içi yollarla direk tüketiciye 

sunulmaktadır. 

  

 

 

Toptancılar Perakendeciler Tüketiciler 
Yapım 

Şirketleri 
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Şekil 2. Dijital Müzik Endüstrisinde Dağıtım Kanalları 

 

Dijital müzik ile değişen müzik ürününün dağıtım modelinin avantajları ve dezavantajları 

tablo 1.’deki gibi özetlenebilir: 

 

Tablo 1. Dijital Dağıtım Modelinin Avantaj ve Dezavantajları 

Avantajlar Dezavantajlar 

Doğrudan Dağıtım Korsan 

Daha Hızlı Dağıtım İstihdam Sorunları 

Kopya Maliyetlerin Yok olması Telif Takibinde sorunlar 

Dağıtım maliyetinin düşmesi  

Ürün satış fiyatının düşmesi  

 

Müzik ürününün dijital dağıtım kanalları aracılığı ile yayınlanmasının en büyük avantajı 

müzik üreticisinin doğrudan ve daha hızlı bir biçimde müzik tüketicisine ulaşmasına fırsat 

tanımasıdır. Geleneksel yöntemlerle yapılan müzik dağıtımında ürünün kaset, plak, cd gibi 

farklı formatlara kopyalanması sırasında geçen zaman ve bu kopyalama maliyetinin 

getirdiği yük dijital dağıtımda yok olmaktadır. Azalan maliyetler ürünün fiyatına da 

yansımakta ve tüketici dijital olarak satın almak istediği ürünü fiziki fiyatından % 50 ile % 

70 oranında daha düşük fiyatla satın almaktadır. 

Dijital müzik endüstrisi müzik ekonomisinde gelir dağılımlarını da değiştirmiştir. 

Geleneksel müzik pazarında bir müzik ürününün ekonomik değerinden pay alanların bu 

paylarında değişim yaşanmıştır. Geleneksel dağıtım modelinde perakendeciler ve 

dağıtımcılar bir ürünün satışından  % 34 pay alırken, dijital müzik ekonomisinde bu pay 

düşüş olmuştur. Müzik ürününü dijital formatlarda dağıtan yeni medya, perakendeci ve 

toptancıların istihdam yapısını olumsuz etkilemiştir.  

 

Toptancılar Perakendeciler Tüketiciler 
Yapım 

Şirketleri 

Doğrudan Dağıtım 
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Müziğin ekonomik yapısından pay alan plak, kaset ve cd üreticileri de dijital müziğin 

yaygınlaşması ile beraber gelir kaybı yaşamışlardır. Geleneksel müzik pazarında müzik 

ürünü plak, kaset, kartuş, cd gibi formatlarda tüketiciye sunulurken dijital müzik pazarının 

gelişmesi ile beraber kaset ve kartuş üretimleri durmuş, cd ‘lerin ise üretimleri azalmaya 

başlamıştır. 

 

Tablo 2. Geleneksel müzik pazarı ile dijital müzik pazarında müzik ürünlerinin tüketilme 

biçimleri 

Geleneksel Müzik 

Pazarı 

Yeni Medyanın Oluşturduğu Dijital Müzik Pazarı 

Plak (45',33 ve 78 devir) Bilgisayar 

Kartuş Tablet ve i-pad 

Kaset Akıllı Telefonlar 

CD İnternet Siteleri 

  i-pod ve mp3 çalarlar 

  Multimedia CD ve DVD  

  USB taşınabilir bellekler 

 

Dijital müzik pazarının oluşturduğu dijital dağıtım modelinin yarattığı en büyük sorun 

korsan olmuştur. Tablo 2 de görüldüğü gibi müzik ürünleri yeni medyanın ortaya çıkarttığı 

dijital müzik pazarında daha farklı biçimlerde dinlenmeye başlamıştır. Bu aynı zamanda 

müzik ürünlerinin daha kolay kopyalanarak taşınabilmesinin de önünü açmıştır. Kolay 

kopyalanan ve kolay taşınabilen müzik ürünü korsanı tetiklemiş ve yasa dışı ürün arzı 

oluşturarak müzik endüstrisinin ekonomik anlamda kayıplar yaşamasına neden olmuştur. 

Bu yasa dışı arz tüketicinin müzik ürününü bedelsiz temin etmesine neden olmuş ve müzik 

endüstrisinin ekonomik yapısını tehdit etmiştir. Bedelsiz temin edilen müzik ürünü 

yapımcıların yatırımlarını karşılayamamasına sebep olurken müzisyenlerin teliflerinin 

takibini de olumsuz etkilemiştir. 

IFPI’nin 2003 yılı ile ilgili hazırladığı korsan müzik raporuna göre müzik sektörünün 

korsan sebebiyle yıllık kaybının 4,6 milyar dolar olduğunu ortaya çıkartmıştır. 

International Federation of the Phonographic Industry’nin 16 ülkede 2004–2008 yılları 

arasında yaptığı araştırma sonuçlarına göre, dünya çapında 40 milyar korsan müzik ve 

video dosyası internetten paylaşılmıştır. Bu dönemde müzik eserlerinin % 95’i korsan 

yollardan dinlenmiştir. (Özdemir, 2009: 112). 

Müzik endüstrisinde oluşan bu yasa dışı arzın önüne geçmek için her ülke kendi hukuki 

kuralları çerçevesinde bir takım önlemler alarak korsan müziği engellemeye çalışmıştır. İki 

binli yılların başında müzik endüstrisi bir yandan korsan müzik tüketimini engellemeye 

çalışırken diğer yandan da yeni medya aracılığı ile oluşan ve yasa dışı arza neden olan 
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dijital müzik dağıtım kanalları üzerinden resmi yollarla müzik satışı yapmak için iş 

modelleri geliştirmiştir. 

 

4. Dijital Müzik Endüstrisinin Müzik Ekonomisine Etkisi 

2003 yılı dünyada dijital müzik endüstrisinin miladı olmuştur. Bu milat 2003 yılında 

Apple’ın kurduğu iTunes Music Store adlı dijital müzik platformu ile gerçekleşmiştir. 

Apple ABD’de ki bilgisayar kullanıcılarının yüzde 3’lük dilimine sahipken 2003 yılının 

Nisan ayında hizmete açtığı iTunes Music Store adlı platform ile dijital müzik satışına 

başlamıştır. iTunes ilk altı ayda haftalık ortalama 500 bin tekil indirme (download) satışı 

yaptığını açıklamıştır. iTunes 2003 yılının Ekim ayına gelindiğinde toplam 13 milyon 

adetlik satış yaparken, Aralık ayına gelindiğinde 25 milyon adetlik bir satış yaptığını 

açıklamıştır. iTunes’un başarı ile sonuçlanan bu girişi ile ilgili olarak OD2 (European 

online music) direktörü EdAverdieck ‘2003 yılı tüketicinin dijital müzik için para 

ödeyeceklerini gösteren yıl olmuştur’ demiştir (IFPI,2004:6). 

 

 

Şekil 3. Dijital Müzik Endüstrisinin Kilometre Taşları 

 

2003 yılında iTunes’un açılması ile büyümeye başlayan Dijital Müzik endüstrisi geleneksel 

müzik ekonomisinde olmayan bazı iş modelleri geliştirerek müzik ekonomisinin yeniden 

şekillenmesine katkıda bulunmuştur. 
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4.1. Dijital Müzik Endüstrisinde Kullanılan İş Modelleri 

Dijital müzik endüstrisinin gelişmesi müzik ekonomisinin yeniden inşası ile sonuçlanan 

yeni iş modellerinin gelişmesine sebep olmuştur. Bu iş modelleri 2003 yılında faaliyete 

geçen iTunes’un öncülüğünde gelişmeye başlayan resmi dijital müzik endüstrisinin 

temellerini oluşturmuş ve onuncu yılında dijital müziğin ekonomik hacminin geleneksel 

müziğin önüne geçmesi ile sonuçlanmıştır. Dijital müzik endüstrisinde kullanılan en yaygın 

il modelleri şöyle sıralanabilir (IFPI,2004:9): 

 

4.1.1 A-la-carte download 

Dijital müzik satıcıları bu modelde son kullanıcıya tek bir şarkı satışı yapmaktadır. Bir 

sanatçının albümünde yer alan tek bir şarkıyı belirli bir ücret karşılığında satın alan 

kullanıcı şarkısını kendi kişisel bilgisayarına transfer edebilmekte ve süresiz 

kullanabilmektedir. Kişisel bilgisayara transfer edilen dijital formdaki şarkı eğer DRM ile 

korunmuşsa başka bir bilgisayara transfer edilemezken, korunması yoksa farklı mobil 

platformlara transfer edilebilmektedir. 

 

4.1.2 Tethered download 

Kısıtlanmış indirme modeli olarak da tanımlanabilecek bu model kullanıcıya bir müzik 

ürününü belirli bir süreliğine kiralama olanağı tanınmaktadır. Bu modelde indirilen müzik 

ürününün başka mobil mecralara taşınması yasaktır ve kişisel bilgisayarda bulunan müzik 

ürünü kira, abonelik süresi bitinceye kadar kullanılabilmektedir. Avrupa kıtasında çok sık 

kullanılan bu iş modelinin en büyük avantajı kullanıcıya bir müzik ürününü satın almadan 

önce onu dinleyerek denemesine olanak tanımasıdır 

 

4.1.3 Download an album 

Herhangi bir kullanıcıya bir sanatçının yayınlanan herhangi bir albümünün dijital olarak 

satın alınmasıdır. Kullanıcı yayınlanan bir müzik albümünü fiziksel formatta bir müzik 

markete gidip satın almak yerine, dijital olarak kendi kişisel bilgisayarına indirmekte ve 

albümü dijital olarak edinebilmektedir.  

 

4.1.4 Download a bundle  

Bu iş modelinde kullanıcıya bir başka kullanıcının önerdiği bir play-list (şarkı çalma listesi) 

‘te yer alan şarkıları paket olarak satın alma olanağı tanınmaktadır. Kasetlerin popüler 

olduğu dönemlerde karışık kaset satın alan müzik tüketicisi bu model ile internet üzerinden 

karışık müzik listelerinden oluşan müzik dinleti paketleri satın alabilmektedir. 
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4.1.5 Streaming 

Bu kullanıcı modeli müzik tüketicisine bir müzik ürününü çevrim içi ortamda çok düşük bir 

maliyetle dinleme fırsatı sunmaktadır.  

 

4.1.6 Customised Streaming 

Bu iş modelinde kullanıcı kendi derlediği müzik seçkisini çevrim içi ortamda 

dinleyebilmektedir. 

2003 yılının ilk çeyreğinde geliştirilen bu iş modelleri tüketicinin ilgisini çekmiştir. Avrupa 

Birliği ülkelerinde 2003 yılının üçüncü çeyreğinde 380 bin olan resmi müzik platformu 

kullanıcı sayısı, 2003 yılının son çeyreğinde 450 bin kişiye çıkmıştır. Dijital müzik 

endüstrisinin kullandığı iş modelleri sonucunda 2003 yılının üçüncü çeyreğinde aylık 

ortalama 220 bin adet şarkı satılırken, aynı yılın dördüncü çeyreğinde 300 bin adet şarkı 

satılmıştır (OD2,2004). 

Dijital müzik endüstrisinde geliştirilen iş modellerine göre satışı yapılan müzik ürünleri için 

farklı ödeme metotları geliştirilmiştir. Bu ödeme yöntemleri ile hasılatını toplamaya 

başlayan dijital müzik pazarı endüstrileşme konusunda önemli bir adım atmıştır. 2003 

yılında kurulan ve dijital müzik satışı sunan platformların kullandığı ödeme yöntemleri ise 

tablo 3.’teki gibi olmuştur: 

 

Tablo 3. Dijital Müzik Servislerinde Fiyat Stratejileri 

Servis  Ödeme Yöntemi 

iTunes Şarkı başına ödeme 

Napster2.0 Aylık abonelik  

Rhapsody 

Aylık abonelik ve indirilen şarkıları 

cd'ye kaydetme imkânı içeren satış  

Music Match 

İlk şarkı ücretsiz, sonrasında şarkı 

başına ödeme 

OD2 Hizmeti sunan HMV-Fnac-MSN gibi 

markalar 

Sunulan hizmete göre: ön ödeme 

kredili satış ve şarkı başına ödeme  

 

Dijital müzik endüstrisinin gelişmeye başlaması ile beraber dünya müzik endüstrisi 

ekonomik anlamda büyük bir değişim içerisinde girmiş ve plakla başlayan kayıtlı müzikte 

internet ve yeni medya ile farklı bir boyuta geçmiştir. Fiziksel olarak satılan albümlerin 

satışlarının azalması ve dijital alanın yaygınlaşması sonucunda müzik yapımcıları dijital 

müzik endüstrisinde yer almanın yollarını aramaya başlamışlardır.  
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Dijital müzik endüstrisi 2009 yılına gelindiğinde sürekli bir büyüme göstermiş ve 

piyasadaki payın % 20’sine ulaşmıştır. Dijital müzik endüstrisinin ilk beş yıllık ekonomik 

performansı ise tablo 4.’deki gösterilmiştir: 

 

Tablo 4.  Dijital Müzik Endüstrisinin İlk Beş Yıllık Ekonomik Performansı 

Yıl Satış Tutarı (USD) 

Önceki Yıla Göre 

Değişim Oranı (%) 

Toplam Piyasadaki 

Payı (%) 

2004 400.000.000  -  2 

2005 1.100.000.000 175 5 

2006 2.100.000.000 91 11 

2007 2.900.000.000 38 15 

2008 3.700.000.000 28 20 

 

2004 yılında 400 milyon dolar değerinde olan dijital müzik satışları 2005 yılında 1,1 milyar 

dolar değerine ulaşmıştır. Uluslararası alana yayılmış cep telefonlarına şarkıların 

indirilmeye (download) başlandığı yıl olan 2005’te, cep telefonları önemli bir müzik aracı 

haline gelmiştir (Büyükkınay,2006:8). Cep telefonlarının dijital müzik pazarına girmesi 

dijital müzik pazarının bir yıl sonra 1,1 milyar dolardan 2,1 milyar dolara yükselmesine 

katkıda bulunmuştur. 

2007 yılında 2006’ya oranla % 53 artış ile 1,7 milyar şarkı internet üzerinden indirilmiştir. 

Cep telefondan şarkı indirme bir önceki yıla oranla  % 6’lık bir artış gösterirken 2,9 milyar 

dolarlık dijital pazarın % 12’sini oluşturmuştur. Dijital müzikte dünya sıralamasında ilk üç 

sırada ABD, İngiltere ve Japonya yer almıştır. ABD’de internetten 844 milyon şarkı, 50 

milyon da albüm indirilmiştir (Örs, 2008.11) 

2007 yılında müzik, yeni medya platformlarında elde edilen toplam gelirin % 15’ini 

oluştururken, 2008 yılında bu oran % 20’ye çıkmıştır (Özdemir, 2009:89). 

2008 yılında dijital müzik endüstrisi 3,7 milyar dolara çıkmıştır. 1.4 milyar adet şarkı 

internet üzerinden indirilirken dünya dijital müzik piyasasının lideri % 39’luk payla ABD 

olmuştur. 

ABD’ni % 19’luk pazar payı ile Japonya izlerken % 16’lık payla İngiltere üçüncü sırada 

yer almıştır. Aynı yıl hizmete açılan Nokia’nın ‘Comes with music”, Sony Ericson’un ‘Play 

Now’ ve Danimarkalı internet servis sağlayıcı TCD’nin müzik hizmeti ‘Play’ müzik 

erişimine katkıda bulunmuşlardır. Video streaming’de lider olan Youtube lisans anlaşması 

imzalamıştır.2008 yılının dijital müzik endüstrisinde yaşanan bir diğer önemli gelişme A-

la-carte müzik indirme hizmeti veren Amazon MP3’ün Avrupa müzik pazarına girmesi 

olmuştur. 
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IFPI’nin 2010 yılında yayınladığı müzik endüstrisi raporuna göre dijital müzik endüstrisi 

2003 ile 2009 yılları arasında % 940 oranında büyüme gösterirken fiziki albüm pazarı % 30 

oranında küçülmüştür. Dijital müzik 2009 yılında yeni medyanın ekonomisi içinde aldığı 

payı arttırmaya devam etmiş ve pazar payı önceki yıla göre % 7 oranında büyütmüştür.  

Dijital müzik endüstrisinin büyümesi müzik ekonomisinin küresel boyutta büyümesine de 

katkıda bulunmuştur. Bu büyüme dijital müzik endüstrisinde pazar lideri konumunda olan 

ABD’nin müzik endüstrisine küresel boyutta hükmetmesinin yolunu da açmıştır. 2009 

yılında dijital müzik platformlarında en çok satan on sanatçı ve şarkıya bakıldığında 

ABD’nin müzik endüstrisine olan hükmü de net görülmektedir. 

 

Tablo 5. 2009 yılında en çok satan on dijital şarkı (IFPI) 

Sanatçı Şarkı Adı SATIŞ 

Lady Gaga Poker Face 9.8 milyon adet 

Black Eyed Peas Boom Boom Pow 8.5 milyon adet 

Jason Mraz I'm Yours 8.1 milyon adet 

Lady Gaga Just dance 7.7 milyon adet 

Black Eyed Peas I Gotta feeling 7.1 milyon adet 

Taylor Swift Love story 6.5 milyon adet 

Beyonce Single Ladies 6.1 milyon adet 

Soulja Boy Tell'Em Kiss me thru the phone 5.7 milyon adet 

Kanye West Heartless 5.5 milyon adet 

Britney Spears Circus 5.5 milyon adet 

 

2011 yılına gelindiğinde dijital müzik endüstrisi bir ilke daha imza atarak tarihinde ciro 

olarak ilk kez fiziki satışların üstüne çıkmıştır.  Eğlence sektörünün bilgilerini raporlayan 

Nielsen Sound Scan’in raporunu kaynak gösteren CNN International 2011 yılında dijital 

müzik satışlarının % 50,3’lük pay ile fiziksel albüm satışını geçtiğini açıklamıştır. 2010 yılı 

ile karşılaştırıldığında dijital müzik satışları % 8,4 yükselirken, fiziksel albüm satışlarında 

% 5’lik düşüş yaşanmıştır (www.sosyalmedya.co , Dijital müzik satışı fiziksel albüm 

satışlarını geçti, 6 Ocak 2012). 

Tablo 6. Dijital Müzik Endüstrisinin Ekonomik Yapısı (2009-2011) 

Yıl Toplam Gelir 

2009 4.6 milyar dolar 

2010 4.8 milyar dolar 

2011 5.2 milyar dolar 
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Tablo 7. Dijital Müzik Servis sunan şirketlerin çalışma iş modelleri (Kaynak: eMarketer) 

Firma Hizmet Modeli Fiyatlandırma 

Amazon A la carte download Birim fiyatlandırma 

  Cloud Access   

Apple A la carte download Ürüne göre farklı fiyatlandırma 

  Cloud Access Yıllık 24.99 usd 

Google A la carte download Ürüne göre farklı fiyatlandırma 

  Cloud Access Bedava erişim 

Pandora Streaming Reklamlı içerik bedava 

  Cloud Access Reklamsız içerik yıllık 36 usd 

Spotify Hybrid Model  Reklamlı içerik bedava 

    Reklamsız içerik 4.99 - 9.99 usd 

 

2011 yılında dünyanın en yüksek cirosuna sahip dijital müzik sağlayıcı şirketler ve 

uyguladıkları iş modelleri tablo 7’de gösterilmiştir. Pazara ilk yatırımı yapan Apple’ın yanı 

sıra endüstriye daha sonra eklenen Amazon, Google, Pandora ve Spotify adlı kurumlar da 

dijital müzik endüstrisi için iş modelleri geliştirmişlerdir. 

2011 yılına gelindiğinde dijital müzik endüstrisinde yaşanan gelişmeler birim ürün satış 

adedine de yansımıştır. 2009 yılının en çok satan dijital ürünü 9,8 milyon adet satarken 

2011 yılında en çok satışı yapılan dijital müzik ürünü 12,5 milyon adet satmıştır.  

Dijital müzik endüstrisini yeni medyanın artan ve gelişen mecraları sayesinde dijital 

ekonomi içinde büyümesine de devam etmiştir. 2011 yılına gelindiğinde müzik dijital 

ekonomi içindeki pazar payını % 32’ye çıkartmıştır.  

 

 

Şekil 4.  Müziğin 2008-2011 yılları arasında dijital ekonomideki pazar payı değişimi 
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2012 yılına gelindiğinde dijital müzik endüstrisinin ekonomik yapısı 2011 yılına göre % 9 

oranına büyüme göstermiş ve 5,6 milyar dolara ulaşmıştır. Aynı yıl Ipsos MediaCT’nin 

dokuz ülkede toplam 7.502 kişiye uyguladığı çevrim içi ankette müzik tüketicisinin resmi 

internet sitelerine erişimi tercih etme eğiliminde oldukları açıklanmıştır. ABD, Brezilya, 

Meksika, İngiltere, İsveç, Fransa, Almanya, Japonya ve Kore’de yapılan araştırma 

sonuçlarına göre korsan siteleri kullananların çoğunluğunun bile (%57)  ‘dijital müziğe 

yasal olarak erişmek için iyi bir hizmet var’ şeklinde düşündükleri ortaya çıkmıştır. Ipsos 

MediaCT’nin gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarında dijital müzik kullanıcılarının neden 

dijital müzik hizmeti sunan çevrim için platformları kullandıkları şöyle açıklanmıştır (Ipsos 

MediaCT,2012): 

 

Tablo 8.  Müzik tüketicisinin resmi dijital müzik platformlarını kullanma nedenleri 

Çevrim içi Mağazalardan Müzik indirme servisi kullanma nedenleri Yüzde 

Ödemeyi güvenli buldukları için 4 

Legal alışveriş yapmak için  45 

Hizmet sunan şirkete güven duydukları için 42 

Güvenli virüssüz indirme yapabildikleri için 36 

Ucuz ve kaliteli bir hizmet olduğu için 34 

  Çevrim içi streaming (yayın) servislerini kullanma nedenleri Yüzde 

Legal olduğu ve hukuki sorun taşımadığı için  41 

Yeni müzik keşfi için 40 

Bedava olduğu için 39 

Müziği satın almadan dinleme imkânı verdiği için 38 

Ucuz ve kaliteli bir hizmet olduğu için 35 

  Ipsos MediaCT’nin 2012 yılının Kasım ayında gerçekleştirdiği dijital müzik tüketici 

araştırmasına göre lisanslı çevrim içi hizmetler içinde en yüksek tüketicilerin en çok 

kullandığı resmi dijital müzik platformu Youtube olmuştur. 
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Şekil 5. Müzik tüketicisinin en çok tercih ettiği çevrim içi dijital müzik servisi (Kaynak: 

Ipsos MediaCT,2013) 

 

5. Dijital Müzik Endüstrisinin Müzik Ekonomisine Olan Etkileri 

2003 yılında 380 milyon dolarlık bir pazarken 2013 yılına girerken 14 kat artarak 5.6 

milyar dolarlık bir ekonomik pazar olan dijital müzik endüstrisi dijital ekonomi içinde en 

hızlı büyüme sağlayan sektör olmuştur. Dijital müzik endüstrisinde yaşanan ekonomik 

büyümenin geleceği ve müzik ekonomisine olan etkileri aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 

 

Şekil 6.  Dijital Müzik endüstrisinin Büyüme Eğrisi 

 

Dünya müzik endüstrisinde fiziki olarak satılan müzik ürünlerinin satış miktarında düşme 

eğilimi görülmektedir. Fiziki albüm satışlarında yaşanan düşüş cd, plak ve kaset 

üreticilerinin üretim kapasitesini düşürmesine neden olmaktadır. Bugün dünyada kaset 

üretimi durmuş durumdadır. CD üretimindeki artış hızı ise azalmıştır. 

Dijital müzik endüstrisinin gelişmesi müzik üreticilerini müzik ürünlerinin dağıtım 

kanallarını değiştirmiş ve müziğin direk yollarla tüketiciye ulaştırılmasında avantajlar 

sağlamıştır. Artık tüketici internet hizmetlerini kullanarak ürününü direk yollarla son 

kullanıcıya sunabilmektedir.  

Dağıtım kanallarında yaşanan bu sistem değişikliği geleneksel yollarla müzik dağıtımı 

yapan sistemi tehdit etmiş ve bu yolla istihdam sağlayan şirket ve çalışanlarının iş 

güvencesini risk etmeye başlamıştır. Fiziki albüm satışlarının düşmesi geleneksel yollarla 

yapılan müzik dağıtımı pazarının küçülmesine neden olmaktadır. 

Lisanslı dijital müzik servislerinin artması yeni medyanın araçları aracılığı ile müzik 

tüketimi yapan müzik tüketicisinin korsandan uzaklaşmasına katkıda bulunmaktadır. Ancak 

her şeye rağmen korsan müzik tüketimi halen müzik endüstrisini tehdit etmektedir. 

Dijital müzik endüstrisinin gelişmesi ile beraber ortaya çıkan bir diğer sorun da telif 

haklarının takibi olmuştur. Çığ gibi büyüyen yeni medya mecraları internet üzerinden 
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müzik ürününün paylaşımını kolaylaştırmıştır. Tüba Karahisar (2012)  internetin diğer kitle 

iletişim araçlarından farklı olarak telif hakları açısından müzik sektörünü daha da çok 

etkilediğinin altını çizmiş ve internetle birlikte iki büyük problemin gün yüzüne çıktığını 

vurgulamıştır: Anonimlik ve internetten müzik indirmenin kolaylığı (2012:12). 

Lisanslı olmayan paylaşım siteleri müzik üreticisinin haklarını gasp edercesine telif 

ödemeden müzik ürünlerini üçüncü şahıslara sunmuştur. Ortaya çıkan bu durum müzik 

üreticilerinin telif gelirlerini azaltmış ve müzik yatırımcısının ekonomik bağımsızlığını 

tehdit etmiştir. Fiziki albüm satışlarının düşüşünden dolayı yaşanan ekonomik kayba bir de 

lisanslı olmayan internet hizmet sağlayıcılarının sunduğu korsan içerik eklenince 

milyarlarca dolarlık bir ekonomik kayıp yaşanmıştır.  

Müzik endüstrisinin yapısını tamamen değiştiren dijital müzik endüstrisi kaset, kartuş, plak 

gibi geleneksel yollarla müzik sunulan formatları tarih yapmış, yine sadece müzik ürünü 

satan müzik marketler veya geçmişte ‘plakçı’, ‘kasetçi’ olarak adlandırılan ve sadece fiziki 

müzik ürünü satışı yapan mağazaların kapanmasına neden olmuştur.  

Korsanın artması yüzünden müzik endüstrisine yatırım yapan sermaye sahipleri 

yatırımlarının ekonomik karşılığını alamamış ve yatırım yapma konusunda çekinceler 

yaşamaya başlamışlardır. Kimi yapımcı müzik endüstrisinden çekilmiş kimi yapımcı ise 

dijital müzik endüstrisinin yarattığı dijital iş modellerine yatırım yaparak müzik 

ekonomisinde yaşanan bu radikal değişime ayak uydurmak zorunda kalmıştır. 

Sanatçılar müzik ürünlerinin satışından elde ettikleri kârları yitirmişler ve gelirlerini konser 

ve benzeri etkinlikler vasıtasıyla elde etmeye yönelmişlerdir. Albüm satış gelirleri azalmış 

ve yok olma noktasına gelmiş, telif mekanizması ise korsan yüzünden işlemez hale 

gelmiştir. Bu durum sanatçıların yeni gelir biçimleri yaratarak hayatlarını ikame etme 

mecburiyeti doğurmuştur.  

 

6. Değerlendirme ve Sonuç 

Yeni medya ve iletişim teknolojilerinde yaşanan değişim müzik tüketicisinin müzik 

dinleme alışkanlarının değişmesine neden olmuştur. Müzik tüketicisi müziği özellikle iki 

binli yıllarda yeni medya aracılığı ile internet, akıllı telefonlar, uydu sistemleri, mobil 

sistemler gibi farklı biçimlerden dinlemeye başlamıştır. 

İnternet aracılığı ile müziğin paylaşılması korsan müzik konusunu gündeme getirmiştir. 

Korsan müzik özellikle iki binli yılların başında müzik ürünlerinin fiziki satışlarında ciddi 

bir düşüş yaşanmasına neden olmuştur. Bu düşüş müzik ekonomisinin geleceğini tehdit 

etmiş ve müzik endüstrisinin çökeceği tartışılmaya başlanmıştır. 

2003 yılında Apple’ın iTunes adlı dünyanın ilk lisanslı dijital müzik servisini hayata 

geçirmesi ile dijital müzik endüstrisinin temelleri atılmıştır. iTunes geleneksel müzik 

endüstrisinin dijital müzik endüstrisine dönüşmesine katkıda bulunmuş ve endüstrinin en 

önemli kilometre taşı olmuştur.  

2003 yılında faaliyete geçen lisanslı dijital müzik satış mağazaları çevrim içi yöntemlerle 

müzik ürünü satışı yapmaya başlamış ve müziğin ekonomik yapısında yaşanan dönüşümü 

başlatmıştır. Müzik tüketicisi 2003 yılından 2013 yılına kadar geçen sürede lisanslı dijital 
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müzik ürünlerine talep göstermiş ve 380 milyon dolar ile açılış yapan endüstri 2012 yılı 

sonunda 5,6 milyar dolarlık bir hacme ulaşmıştır.  

Nielsen sound scan hazırladığı raporda 2011 yılında dijital müzik satışlarının fiziki müzik 

satışlarının önüne geçtiğini açıklamıştır. 2000’li yıllarda başlayan fiziki albüm 

satışlarındaki düşüş on yıl boyunca tüm hızıyla devam etmiştir. Dijital müzik endüstrisinin 

gelişme hızı müzik ekonomisinde dijital müziğin payının fiziki satışların önüne geçmesine 

neden olmuştur. 

Dijital müzik endüstrisi ABD’de  iTunes tarafından 2003 yılında yapılan yatırımla başlamış 

bu şirketi diğer Amerikan kökenli şirketler takip etmiştir. Endüstrinin gelişiminin ABD’de 

yaşanması bu ülkenin küresel bir güç olarak dijital müzik endüstrisini de elinde tutmasını 

sağlamıştır. Dünyada en çok dijital satış yapan şarkı ve şarkıcıların çoğunun ABD’nin 

müzik şirketlerine ait olması da bu konuya örnek olarak gösterilebilir. 

Müziksever artık müziği yeni medya platformlarından dinlemektedir. Bu eğilim müzik 

endüstrisinde bir dönüşüm yaratmıştır. Geçmişte olduğu gibi bir albümü bir kasetçi, plakçı 

ya da müzik marketten almak yerine internet aracılığı ile dijital olarak satın alma eğilimi 

baş döndürücü bir hızla artmış ve müzik üreticisinin bu değişime ayak uydurması 

gerektiğini kanıtlamıştır. Müzik üreticisi artık üretim aşamasından dağıtım aşamasına kadar 

giden bütün müzik aşamalarında daha dikkatli olması ve iş planını dijital müzik 

endüstrisinin geliştirdiği iş modellerine göre yapması gerekmektedir. Artık plakçıdan müzik 

ürünü satın alma devri kapanmıştır. Müzik tüketicisi hiçbir aracı kurum olmadan lisanslı 

çevrim içi mağazalardan bir müzik ürününü dijital olarak satın alabilmektedir Bu satın alma 

işlemini yapmadan önce o müzik ürününü dinleyebilmekte ve satın alma kararını deneme 

sonrasında yapabilmektedir. Bu tüketicide bilinçlenme yaratırken, üreticide müzik ürününü 

daha fazla beğendirmek için çaba sarf etmesi gerektiğini göstermektedir. 
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