
MÜ-YAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Seyhan:

Tüketici için müziğe para ödememek 
cazip geliyor ama bence etik değil

Geçen yıl ilk defa, fiziki satışlarla dijital satışların eşitlendiğini anımsatan 
Seyhan, fiziki satışların dibe vurmasının yeni ürün ve yeni isimlerin ortaya 
çıkmasını engellediğini söyledi. Seyhan, müzik dünyası yeni iş modelleri 
geliştirdiği için geleceğe umutsuz bakmadıklarını vurguladı. En büyük sıkıntının, 
izinsiz kullanım olduğunun altını çizen Seyhan, “izinsiz dosya paylaşım ve 
korsan sitelerden şarkı indirme” konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bir 
yasa hazırladığını ancak TBMM gündemine gelmediğini duyurdu.

“İnternette müzik, on-line müzik” konusunu ele 
aldığımız “Dosya” sayfalarımıza, kısa adı MÜ-YAP 
olan Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları 
Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent 
Seyhan, sorularımızı yanıtlayarak katıldı.

Dünya genelinde ilk defa 2014 yılında, fiziki 
satışlarla dijital satışların eşitlendiğine işaret 
eden Seyhan, 41 milyon kişinin, abonelik 
hizmetlerini kullandığını bildirdi. “İnternetten 
müzik kullanımı, sektörü krize soktu demek 
yanlış olmaz” diyen Seyhan, müziğe kolayca 
erişilebilmesinin fiziki satışları dibe vurduğunu 
belirtip bu çöküşün, yeni ürün ve yeni isimlerin 
ortaya çıkmasını da engellediğini anlattı. Seyhan, 
dünya ve Türkiye’de müzik dünyasının yeni sürece 
uyum sağlamaya başladığına değinip “Yeni iş 
modelleri geliştiriliyor. Bu nedenle geleceğe 
umutsuz bakmıyoruz” dedi.
Uluslararası Fonografi Endüstrisi Federasyonu 
2014 Raporu’na göre, 2014 yılı itibariyle dijital 
satışlar global bazda 6.900, Türkiye’de ise 9.7 
milyon Dolar olduğunu ifade eden Seyhan, en 
büyük sıkıntının, izinsiz kullanımların yarattığı 
tahribat olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Özellikle gençler, bedava kullanımı iyi bir şey 
olarak görüyorlar. En büyük eksikliklerimizden 
birisi de, kamunun bu algıyı değiştirebilecek 
bir çalışma içinde olmayışı. Okul ve okul dışı 
projelerle, gençlere fikri mülkiyete saygı duygusu 
verilmeli. Buna ek olarak, bu tür servisleri 
ücretsiz olarak sunan ve bundan para kazanan 
kişilerin engellenmesi yolunda hukuki önlemler 
alınmalı.”

Lisanslı, yasal kullanıcıların, hak sahiplerinden 
izin alarak müziği, nihai tüketiciye bedelsiz olarak 
sunmalarının yasal bir yöntem olduğunu ancak 
bunu çok onaylamadıklarını söyleyen Seyhan, 
“Nihai tüketici için müziğe para ödememek cazip 
geliyor ama bence etik değil” vurgusu yaptı. 

Yasal önlemlerin yanı sıra, teşvik gibi iktisadi 
destekler sağlanmasının yararlı olacağı 
düşüncesinde olduğunu açıklayan Seyhan, 
Türkiye’de kültürel yaratıcılığı teşvik edecek 
bir politika geliştirmesi gerektiğinin altını çizip 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de indirmeler 
düşüş yaşandığını söyledi 
Seyhan, IPSOS’un 13 ülkede 2015’te yaptığı 
çalışmaya göre, son 6 ayda lisanslı müzik 
hizmetine erişen tüketici oranının, yüzde 69 
olduğunu ifade etti. Dünyada ilk defa müzik 
yapımcıları bir araya gelip bir ISS’yle (TTNet) 
sözleşme imzaladığını anımsatan Seyhan,  
2013 yılına kadar YouTube, TTNET gibi dijital 
oyuncularların MÜYAP’a üye yapımcılar adına 
imzalanan sözleşmeler sonucunda dijital alanda 
önemli gelir artışları sağlandığını belirtti. 
 
2012 yılı içinde ITunes, Deezer, Spotify gibi 
birçok global şirketin Türkiye pazarına girmek 
için adımlar attığı, buna paralel olarak yapım 
şirketlerinin ürünlerini doğrudan pazarlama 
talebinde bulunduğunu kaydeden Seyhan, 2013 
itibariyle MÜYAP’ın dijital alandan çekildiğini 
bildirdi.

“Yasal sitelerden indirme gerçekleştiği sürece 
hiçbir sorun yok. Öte yandan izinsiz dosya 
paylaşımları ve korsan sitelerden şarkı indirmeler 
suçtur” diyen Seyhan, bu yönde Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından yürütülen yasa çalışmasının 
son halini almakla birlikte TBMM gündemine 
gelmediğini duyurdu.

Seyhan, geçmişte stüdyolarda yapılan birçok 
işlemin bugün evlerde kaliteli biçimde 
yapılabildiğine değinip on-line ortamda paylaşıma 
açılan ürünlere ulaşmanın kolaylaştığı, bunun 
özellikle genç müzisyenlerin tanınması için güzel 
bir olanak olduğu ancak bunun tek başına fazla 
bir anlam taşımadığı değerlendirmesinde de 
bulundu.
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-Müziğin yasal yollardan dijital kullanımının son 
yıllarda hızla arttığı belirtiliyor. On-line müzik 
konusunda dünya ve Türkiye’deki mevcut durum 
hakkında değerlendirmenizi alabilir miyiz? 

-İnternet hizmetlerindeki artış ve tüketici profilini 
göz önünde bulunduracak şekilde yenilikçi 
hizmetler, yasal kullanımları artırdı. Dünya 
genelinde ilk defa 2014 yılında, fiziki satışlarla 
dijital satışlar eşitlendi. On-line müzik tüketimine 
baktığımızda, indirme ağırlıklı hizmetlerden elde 
edilen gelirler, piyasada halen önemli bir yer 
tutmakla birlikte abonelik/streaming (dinleme) 
hizmetlerde de önemli artışlar olduğu görülüyor. 
2014 yılında abonelik modellerinin tüketiminde 
yüzde 39 artış oldu. 41 milyon kişi, abonelik 
hizmetlerini kullanıyor. 
  
 -İnternetten indirilen müzik, müzik piyasasını 
nasıl etkiledi? Pazarın gelecekteki şekline ilişkin 
öngörüleriniz nelerdir?

-“İnternetten müzik kullanımı, sektörü krize 
soktu” demek yanlış olmaz. Müziğin kolayca 
erişilebilir olması, fiziki satışların büyük bir hızla 
dibe vurmasına neden oldu. 2004 yılında 45 milyon 
olan fiziki satışlar, 2014 yılında ancak 8,5 milyon 
olarak gerçekleşti. Bu çöküş, yeni ürün ve yeni 
isimlerin ortaya çıkmasını da engelliyor.

Diğer yandan müzik sektörü bu tür krizleri plaktan 
kasete, kasetten CD’ye geçerken de yaşadı ve aştı. 
Dünya ve ülkemiz müzik dünyası yeni sürece uyum 
sağlamaya başladı. Yeni iş modelleri geliştiriliyor. 
Bu nedenle geleceğe umutsuz bakmıyoruz.

-İnternet ve cep telefonları üzerinden 
gerçekleştirilen müzik satışları bütün dünyaya 
yayılıyor ve büyük bir artış gösteriyor. 2014 
yılında dünya ve Türkiye’de dijital müzik satışları, 
ne kadarlık bir büyüklüğe ulaştı? 2015 yılında kaç 
dolarlık bir değeri yakalaması bekleniyor?  
 
-Dünyada fiziki satışlar ve dijital satışlar eşitlenmiş 
durumdadır. Hem fiziki satışlar hem dijital satışlar 
ayrı ayrı piyasanın yüzde 46’sını oluşturmaktadır. 
Uluslararası Fonografi Endüstrisi Federasyonu 
(International Federation of the Phonographic 
Industry- IFPI) 2014 Dijital Müzik ve IFPI RIN 2014 

Raporu’na göre, 2014 yılı itibariyle dijital satışlar 
global bazda 6.900, Türkiye’de ise 9.7 milyon 
Dolar’dır. 
 
-On-line müzikte ülkemizde yaşanan sıkıntılar 
ve önünüze çıkan engeller nelerdir? Bu alanda 
Türkiye’deki altyapı eksikleri nelerdir? Bu 
eksikliklerin giderilesi için ne gibi yapı ve 
önerileriniz var?

-Her yerde olduğu gibi ülkemizde de en büyük 
sıkıntı, izinsiz kullanımların yarattığı tahribattır. 
Toplumsal kültürümüzün korunması ve yeniden 
üretilebilmesinin önemi, ne yazık ki tam olarak 
kavranılamamıştır. 

Özellikle gençler, bedava kullanımı iyi bir şey 
olarak görüyorlar. 
En büyük eksikliklerimizden birisi de, kamunun 
bu algıyı değiştirebilecek bir çalışma içinde 
olmayışı. Okul ve okul dışı projelerle, gençlere 
fikri mülkiyete saygı duygusu verilmeli. Buna ek 
olarak, bu tür servisleri ücretsiz olarak sunan 
ve bundan para kazanan kişilerin engellenmesi 
yolunda hukuki önlemler alınmalı.

 -Hem mobil hem de bilgisayar üzerinde müzik 
indirme hizmeti veren platformlar gün geçtikçe 
artıyor. İnternetten istenilen müziklere ücretsiz 
ve kısa zamanda erişmek mümkün. Peki bu ne 
kadar etik ve yasal? 

-Burada bir ayrım yapmak gerekiyor. Kimi 
lisanslı, yani yasal kullanıcılar, müziği nihai 
tüketiciye bedelsiz olarak sunuyorlar. Bu bizim 
çok onaylamadığımız ama hak sahiplerinden izin 
alındığı için yasal bir yöntem. Bir de yukarıda 
değindiğim korsan siteler var. Bunlar tamamen 
yasa dışı ve biz kararlı biçimde mücadele ediyoruz.
 
Nihai tüketici için müziğe para ödememek cazip 
geliyor ama bence etik değil. O müziği ortaya 

çıkan insanların emeklerine saygısızlık, hatta bir 
çeşit emek hırsızlığı demek sanırım yanlış olmaz.
 
-On-line müziğin desteklenmesi gerektiğini 
düşünüyor musunuz? Bunun için Türkiye, 
kendisine ne tür hedefler koymalı, nasıl bir 
strateji izlenmeli?
 
-On-line, müzik mutlaka desteklenmeli. Yasal 
önlemlerin yanı sıra, teşvikler, vb iktisadi destekler 
sağlanması çok yararlıdır. Aslında bunu daha 
büyük bir resmin parçası olarak görmeliyiz. 
Ülkemizin kültürel yaratıcılığı teşvik edecek bir 
politika geliştirmesi gerekiyor. Sadece müzik 
sektörü değil her sektörü içeren ve bu sektörlerle 
beraber hazırlanmış üretim, pazarlama ve yurtdışı 
dahil satış stratejisine ihtiyaç var.

-MÜYAP, internet ortamında yasal siteler 
oluşturulması için ne gibi teşviklerde bulunuyor, 
korsan sitelere karşı nasıl bir hukuk savaşı 
sürdürüyorsunuz?

-MÜYAP, öncelikle yasal tüketimleri teşvik etti, 
2005 yılında kurduğu dijital platformla kendisine 
üye müzik yapımcılarının kataloglarını temsil 
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etmek suretiyle piyasada dijital alanda hizmet 
veren şirketlerle lisans sözleşmeleri imzaladı ve 
piyasayı düzenleyici bir rol oynadı. Ayrıca Youtube, 
Spotify gibi uluslararası hizmet veren büyük 
şirketlerin de Türkiye’ye gelmesinde öncü oldu.
Bunun dışında MÜYAP, dijital alanda korsanla 
mücadele için kendi ekibini kurdu, yasal olmayan 
sitelere karşı hukuk mücadelesi verdi. 2005 
yılından bu yana MÜYAP, toplamda 2.517 siteye 
erişimi engelledi. Genel itibariyle ekip, yasal 
hizmet vermeyen siteleri tespit edip bu sitelere 
izinsiz kullanılan içeriğin kaldırılması yönünde 
gerekli uyarıları gönderiyor. Yasal olmayan içeriği 
kaldırmayan siteler için de mahkeme süreci 
başlatıyor. 

Öte yandan MÜYAP, Uluslararası Fonogram 
Yapımcıları Birliği’yle (IFPI) yürütülen ortak 
çalışmayla, robotlar aracılığıyla lisanslı olmayan 
yasal sitelerde korumalı repertuara ait linkler 
tespit ediliyor, bu linkler IFPI’ye bildiriliyor ve 
bu robot yazılım aracılığıyla söz konusu linkler 
kaldırılıyor. 2013-2014 yıllarında 52 site için söz 
konusu çalışma yürütüldü, tespit edilen linklerin 
yaklaşık yüzde 76’sının kaldırıldığı tespit edildi.    

-İnternetten 2014’te ne kadar kayıt indirildi? 
MÜYAP tarafından lisanslanan müziğin sayısı 
geçen yıl ne kadar oldu? Plak şirketlerinin dijital 
müzik gelirleri son yıllarda nasıl bir gelişme 
gösterdi?

-Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de indirmeler 
düşüş gösteriyor. 2014 itibariyle yaklaşık 15 
milyon civarında indirme olduğu tahmin ediliyor. 
Tüketicilerin streaming ve abonelik gibi erişim 
modellerine geçiş süreci, 2014’te de sürdü. Diğer 
bir abartılı artış ise abonelik gelirlerinde görüldü. 
Abonelik gelirleri yüzde 39 artış gösterirken, 
download satışları yüzde 8 düşüş gösterdi. 

Öte yandan dijital alanda korsanlık, halen ciddi 
bir sorun olmakla beraber IFPI tarafından yapılan 
araştırmalar, lisanslı dijital müzik hizmetlerine 
yönelen tüketici sayısının oldukça yüksek olduğunu 
gösteriyor. IPSOS tarafından Dünya Müzik 
Endüstrisi’ne önderlik eden 13 ülkede 2015 yılında 
yapılan çalışmaya göre, son 6 ayda lisanslı müzik 
hizmetine erişen tüketici oranı, yüzde 69. Ankete 

katılanların çoğu bunu son bir yıldır yaptıklarını 
belirtmiş.

iTunes, Spotify, Youtube gibi lisanslı hizmetlere 
ilişkin farkındalık yüksek. Ankete katılanların 
yüzde 38’i, kendi CD’lerine sahip olmak veya dijital 
bir dosyadan müziğe erişmek yerine müziği on-
line tüketmekten daha mutlu olduğu yorumuna 
kesinlikle veya biraz katılıyor. 

Bunun yanında IFPI tahminine göre (comScore/
Nielsen verileri doğrultusunda), internet 
kullanıcılarının yüzde 20’si düzenli olarak halen 
P2P dosya paylaşım ağları, cyberlocker gibi lisanslı 
olmayan hizmetlere yöneliyorlar. Bu oran, 2013 
yılında yüzde 26 civarındaydı. 

-MÜ-YAP’ın konuya ilişkin çalışmaları var mı? 
Dijital Müzik Platformu Projesi’ni ne zaman, hangi 
amaçla başlattı ve bu proje kapsamında bugüne 
kadar neler yapıldı?

-2000’li yılların başından itibaren dünyadaki 
dijital alan gelişmeleri Türkiye’ye de yansıdı, ilk 
olarak cep telefonu uygulamaları gündeme geldi, 
korsan tüketimler ve izinsiz dosya paylaşımları 
yoğun bir şekilde kendini gösterdi. Bu ortam 
karşısında piyasanın düzenlenmesi gerekliliği 
ortaya çıktı, 2005 yılı itibariyle Türkiye’deki “Dijital 
pazar, müzik endüstrisi”nin yaklaşık yüzde 90’ını 
temsil eden MÜYAP tarafından şekillendirildi. 
MDADS projesiyle MÜYAP, üyelerine ait repertuarı 
dijital ortama taşıdı, böylelikle dijital pazarın 
altyapısı oluşturuldu. Bu projeyle MÜYAP, pazarı 
oluşturmaya ve hak sahiplerini korumaya yönelik 
bir strateji benimsedi, yeni iş modellerinin 
gelişmesine destek oldu, küresel uygulamalara 
yönelik iş modelleri arayışını sürdürdü. Ayrıca 
dijital alanda lisans gelirlerin artırılması yönünde 
hak sahipleriyle işbirliği içerisine de girdi. Dünyada 
ilk defa müzik yapımcıları bir araya gelerek bir 
ISS’yle sözleşme imzaladı (TTNET). Youtube 
,MÜYAP’la Türkiye pazarına girdi. NOKIA gibi bir 
cihaz üreticisiyle sözleşme imzalanarak Türkiye 
repertuarının uluslararası temsili sağlandı. Aynı 
şekilde THE ORCHARD sözleşmesiyle Türkçe 
repertuar uluslararası pazarda yerini buldu. 2013 
yılına kadar Youtube, TTNET gibi dijital oyuncularla 
MÜYAP’a üye yapımcılar adına imzalanan 
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sözleşmeler neticesinde dijital alanda önemli gelir 
artışları sağlandı.
 
2012 yılı içinde global şirketlerin Türkiye pazarına 
yönelik ilgilerinde hızlı bir gelişme yaşandı, ITunes, 
Deezer, Spotify gibi birçok oyuncu pazara girmek 
için adımlar atmaya başladı. Buna paralel olarak 
yapım şirketleri ürünlerini doğrudan pazarlama 
talebinde bulundu, 2013 yılı itibariyle MÜYAP dijital 
alandan çekildi.

-Önümüzdeki yıllarda bu alanda başka nasıl 
uygulamalar gündeme gelebilir?

Bunu ihtiyaçlar belirleyecektir.
 
-Müziği ücretsiz indirmek telif hakları açısından 
bir sorun oluşturmaz mı?

-Yasal sitelerden indirme gerçekleştiği sürece 
hiçbir sorun yok. Öte yandan izinsiz dosya 
paylaşımları ve korsan sitelerden şarkı indirmeler 
suçtur. Bu yönde yürütülen bir yasa çalışması 
var. Yasa, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
nihai haline getirilmekle birlikte henüz TBMM 
gündemine gelmedi. Yani yasa çalışmasına 
göre, izinsiz dosya paylaşımında bulunan kişiler 
tespit edilecek, bu kişilere İSS’ler tarafından 
uyarı yazıları gönderilecek ve yasal yükümlükleri 
hatırlatılacak. Halen bunları yapanlar hakkında 
idari para cezaları uygulanacak. 

-Türkiye’de “Eser” sahiplerinin hakları kaç 
yıl süreyle korunur? Eserlerin izin almaksızın 
serbestçe kullanılabilmesi için kaç yıl geçmesi 
gerekir?

-Türkiye’de koruma süreleri eser sahipleri 
açısından eser sahiplerinin yaşadığı süre ve eser 
sahibinin ölümünden itibaren 70 yıldır.

-Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım 
siteleri ya da mailimizden bir sanatçının şarkısı 
paylaşırsak veya bir CD’ye kopyalayıp paylaşırsak 
bunun cezası nedir? Ceza almamak için ne 
yapmalıyız?

-Bir şarkıyı, kişisel kullanım dışında, hak 
sahiplerinden izin almadan paylaşmak yasal 

değil. Bu izni almadan kamusal paylaşıma açanlar 
bakımından hak sahipleri şikâyet ederse yasal 
takip yapılır.

- Sizce teknoloji sayesinde melodi ve ritim 
dışındaki aşamaların akıllı algoritmalar 
tarafından otomatik olarak yapılması mümkün 
olacak mı?

-Geçmişte stüdyolarda yapılan birçok işlem bugün 
evlerde ve hayli kaliteli biçimde yapılabiliyor. On-
line ortamda paylaşıma açılan ürünlere ulaşmak 
kolaylaşıyor. Bu özellikle genç müzisyenlerin 
tanınması için güzel bir imkân  ama tek başına 
fazla bir anlamı yok. İnsanı yakalayamayan, 
duygularını dile getiremeyen şarkıların başarılı 
olma şansı dün de yoktu bugün de yok. Müzik bir 
matematik değildir. İnsanların ve toplumların 
duyguları ve düşüncelerini yansıtır. Bunu kimi 
“formüller” bağlayabilirsiniz ama algoritmalarla 
çözemezsiniz. 

-Korsanı önlemek amacıyla Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları 
Genel Müdürlüğü’nün uygulaması 
nedir? Yasal düzenleme hakkındaki 
görüşlerinizi alabilir miyiz? 

-Fiziki korsanlık konusunda 
yasalarımızda yeterli hükümler var ve 
bunlar Bakanlık eliyle uygulanıyor. Ne 
var ki sorun, dijital dünya ve bununla 
ilgili yeterli çalışma yapılmadığı ortada.

-Sizce internet, albüm yapmayı “tarih” 
olmaya dönüştürür mü?

-Böyle bir ihtimali mümkün 
görmüyorum. İnsanlık var oldukça 
müzik de hep olacak ve satılacak. 
Tabii, materyaller değişecek. Örneğin 
CD’nin, MP3’ün yerini başka bir şeyler, 
daha teknolojik bir ürünler alacaktır. 
Albümler gittikçe daha kaliteli olacak 
ama daha az satacak ve fiyatları da 
daha yüksek olacak.

http://www.bilisimdergisi.org/s179

Dosya : İnternette  müzik/on-l ine müzik
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