
Tercih edilen 
on-line müzik 
platformları

On-line ve mobil cihazlardan müzik dinleme 
oranları her geçen gün büyük bir hızla artıyor. 
Peki, on-line ve mobil cihazlardan en çok 
tercih edilen müzik platformları hangileridir? 

Y
üksek kalitede müzik arşivlerine erişim sağlayan, aylık abonelikle çalışan müzik servisleri, 
mobil cihazlar ve internet hizmetleriyle tüm dünyada her geçen gün büyük bir hızla büyüyor. 
Son birkaç yıldır dünya dijital müzik pazarının önemli aktörleri, Türkiye’de de yatırım yaptılar. 
Dünya ve Türkiye’de on-line ve mobil cihazlardan en çok tercih edilen müzik platformlarından 
bazıları şöyle: 

iTunes
Apple’ın ürettiği ürünlerde çalışabilen, ücretsiz film ve 
müzik oynatıcısı iTunes’ın, müzik oynatmaktan, arşiv 
organize etmeye hatta film ve müzik satın almaya 
kadar pek çok özelliği bulunuyor. Dijital müzik ve film 
sektöründe bir devrim yaşatan iTunes, 119 ülkede 
hizmet veriyor.  
2003 yılında sadece dijital müzik mağazası olarak 
hizmet veren iTunes, zaman içerisinde ücretli veya 
ücretsiz müzik, müzik videolarının, televizyon şovlarının, 
dijital ve sesli kitapların indirilebildiği dijital bir medya 
mağazasına dönüştü. iTunes Türkiye mağazasını Aralık 
2012’de açtı. 

Spotify
İsveçli müzik veri akışı servisi olan Spotify, ABD ve 
İngiltere dahil yaklaşık 30 ülkede kullanılabiliyor. 
Eylül 2013’te Türkiye’ye gelen Spotify, internetten 
ücretsiz müzik dinlemek için en yaygın kullanılan 
platformlardan biri. Spotify, Avrupa’daki ikinci en büyük 
dijital müzik geliri kaynağı ve bazı ülkelerde -Finlandiya, 
Norveç ve İsveç’te- türünün en büyüğü konumunda. 

DEEZER
Fransız merkezli on-line müzik servisi Deezer, 2013’te 
Türkiye pazarına girdi. 182 ülkede 30 milyon şarkılık 
kataloga erişim olanağı veren dijital müzik servisinde 
genellikle metal ve amatör grupların müziklerine 
erişilebiliniyor. 

VEVO
İngiltere menşeili çokuluslu müzik kuruluşu EMİ’nin 
lisans vermesiyle Sony Music Entertainment, Universal 
Music Group ve Abu Dhabi Media’nın ortaklığında 
kurulan VEVO, 8 Aralık 2009’da resmi olarak yayın 
hayatına başladı. İnternet üzerinden yayın yapan 
bir video klip portalı olan VEVO, halen 60 binin üzerinde 
müzik videosuna ev sahipliği yapıyor.  

YouTube
2006 yılında Google tarafından satın alınmasıyla birlikte YouTube’un, 
on-line müzik dinleme ve film seyretme oranları arttı. Ücretsiz içerik 
sunan en ünlü, en fazla bilinen ve en çok kaynağa sahip olan YouTube, 
gücünü kullanıcılarının hazırladığı paylaşımlardan alıyor. Yaygınlığı 
nedeniyle en çok on-line tercih edilen müzik sitelerinin başında gelen 
YouTube,  dünya çapında 900 milyona yakın aktif kullanıcıya sahip. 
YouTube’un, en çok izlenen on videodan dokuzunu müzikle ilgili içerik 
oluşturuyor.
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Last.fm
2002’de Londra’da kurulan bir internet radyosu ve kardeş 
proje Audioscrobber ile Ağustos 2005’te birleşen bir 
müzik önerme sistemi olan Last.fm, 30 Mayıs 2007’de CSB 
Interactive tarafından satın alındı.Last.fm çevrimiçi bir 
sisteme sahip, insanları müzikle, sanatçıları dinleyicilerle 
buluşturan bir müzik sitesi.

ABD, İngiltere ve Almanya’daki ücretsiz çevrimiçi müzik 
akışı hizmeti ile sosyal ağ kurma olanağı sunan Last.fm ile 
yalnızca ücretsiz müzik dinlemekle kalmıyor, aynı zamanda 
diğer dinleyicilerle arkadaş olabiliyor, kişi listenizdekilere 
mesaj gönderebiliyor ve önerilerde bulunabiliyorsunuz. 

Bu müziktabanı; müzik severler sayesinde aylık olarak 
500 milyon parçayı barındırıyor. Bunun yanında 100 binin 
üzerinde bağımsız müzisyen ve 20 bin etiket de siteyi 
doğrudan müzikle besliyor. Bu sayede Last.fm topluluğu 
da 3 milyonun üzerinde müzik parçasına ulaşabilme 
imkânı bulabiliyor. Last.fm’e Türkiye’den erişim, Beyoğlu 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 26 Haziran 2009 tarihli kararı 
gereği engellendi.
 

Live365
Yazılım yerine gerçek DJ’lerin sunduğu birçok çevrimiçi 
radyo istasyonunu bir araya getiren Live365, dünya 
genelinde 150’yi aşkın ülkede kullanılabilir.

Turkcell Müzik
Fizzy platformuyla müzik alanında yer alıyor. Özellikle yerli 
içerik konusunda oldukça iddialı olan fizy.com, 1 Nisan 
2011 itibarıyla ücretsiz olarak yeniden müzikseverlerin 
kullanımına açıldı. 2008 yılından bu yana müzikseverlere 
hizmet veren fizy.com’un yaklaşık 1 milyon üyesi 
bulunuyor. 

TTNET müzik
TTNET tarafından sağlanan müzik dinleme ve indirme servisi 
olan  TTNET Müzik, TTNet ADSL üyelerine internetten yasal olarak 
ücretsiz müzik dinleme ve TTNET Müzik›ten paket alan üyelerine 
ücretsiz mp3 şarkı indirme; TTNET Müzik portalındaki içerikleri 
(güncel haberler, müzik listeleri vb.) görüntüleyebilme ve şarkı 
sözlerini inceleme olanağı sunuyor. Bu servis ile ayrıca kişisel müzik 
listeleri oluşturup paylaşmak da mümkün. Sadece tekli müzikler 
değil albümler de sitede yer alıyor.

Ve bir efsane, Grooveshark 
kapatıldı
2006 yılında faaliyete geçen, bir dönemde 
internetten müzik dinlemenin öncülerinden 
sayılan Grooveshark, telif haklarına yenik 
düştü ve 1 Mayıs 2015’te kapandı. İlk 
Web tabanlı müzik servislerinden biri olan 
Grooveshark, EMI Music Publishing, Sony 
Music Entertainment ve Warner Music Group 
ile davalarla boğuştu.  Mahkeme, Grooveshark 
müzik sitesini kurulurken telif haklarının 
bilerek çiğnendiğine hükmetmiş ve 736 milyon 
dolar tazminat ödenmesi gerekebileceğini 
bildirmişti.

Hizmet hayatına son verdiğini açıklayan 
Grooveshark’in en faal olduğu dönemde 
şirkette 145 kişi çalışıyordu.
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