
-Spotify, Türkiye’de ne zaman hizmet vermeye 
başladı? Biraz Spotify’dan söz edebilir misiniz? 

-On-line müzik dinleme servislerinin en büyük 
ve başarılısı olan Spotify, dünya genelindeki 
tüm müzikseverlere milyonlarca şarkıyı kolayca 
dinleme olanağı sunan bir uygulama. Yedi yıl önce 
kurulduğundan bu yana kullanıcıların 25 milyar 
saatten fazla müzik dinlediği Spotify’da amacımız, 
her an, her yerde, herhangi bir duygu durumunda 
insanlara hitap edecek müziği bulmalarını 
sağlamak. Spotify uygulamasını bilgisayar, tablet 
ya da mobil cihazınıza indirdikten sonra tek 
yapmanız gereken sevdiğiniz müziği aramak ya da 
Spotify’ın sizin için en uygun müziği çalmasına izin 
vermek! Müzik dinlemenin en kolay ve eğlenceli 
yolu olan Spotify deneyimi bugün Asya, Avrupa ve 
Amerika kıtasında 58 pazarda, 75 milyondan fazla 
aktif kullanıcı ve 20 milyon ücretli abone tarafından 
kullanılıyor. 2013 yılının sonlarına doğru Türkiye 
pazarına girdiğimizden beri, 30 milyonu aşkın yerli 

ve yabancı şarkıdan oluşan müzik portföyümüzü, 
Türkiye’deki müzikseverlere de sunuyoruz. Türkiye 
çıkışlı müzisyenler ise Spotify üzerinden dünyanın 
herhangi bir yerindeki müzik severlere kolayca 
erişme fırsatı yakalıyor. 

-Spotify’ın ücretli abonelik politikasından söz 
edebilir misiniz? Türkiye ve dünyadaki ücretli 
abone sayınız nedir? Ücretli aboneler nasıl bir 
hizmetten yararlanıyor?  

-Spotify, dünyada 20 milyondan fazla ücretli 
abonesi ile bugüne kadar en başarılı sonuçlara 
ulaşan Freemium müzik platformu oldu. Spotify’da 
ücretsiz kullanıcıların aboneliğe geçme oranı 
yüzde 25’in üzerine ulaştı. Premium hesapların 
ücretlendirme politikası ise faaliyet gösterdiğimiz 
her pazarın ekonomik durumuna göre değişiyor. 
Her ülkenin koşullarını dikkate aldığımızdan tek 
bir fiyat politikası benimsemiyoruz. Türkiye’de 
Spotify Premium üyelik ücreti aylık 9,99 TL. 

Ücretli aboneler, Spotify’da bulunan 30 milyon 
yerli yabancı şarkı içinden istediği şarkı, şarkıcı 
ya da albümü, reklamsız olarak ve yüksek ses 
kalitesinde dinleyebiliyor. Şarkı dinlemek için 
on-line olma gerekliliğini de ortadan kaldıran 
Premium abonelik, gelmiş geçmiş en iyi müzik 
dinleme deneyimini kullanıcılara sunuyor. 

-Yenilikçi ve yasal müzik servislerinin 
müzik sektörüne getirdiği değişimleri 
kısaca belirtebilir misiniz? 

-Spotify gibi on-line müzik dinleme 
servislerinin çıkış noktası, müzik 
sektörünün en büyük sorunlarından biri 
olan korsan müziğe karşı daha iyi bir 
alternatif yaratma arzusudur. Spotify 
olarak kurulduğumuzdan bu yana 
tüm dünyada müzik sektöründeki hak 
sahiplerine 3 milyar dolardan fazla telif 
ödemesi yaptık. Bu paradan sanatçıların 
adil bir pay almasına ise bilhassa özen 
gösterdik. Yeni bir pazara girerken, ilk 
önceliğimiz her zaman müzik dağıtım ve 
dinleme alışkanlıklarını yasal dijital müzik 
lehine çevirmek oluyor. Özellikle Türkiye 
gibi korsan müzik sorunuyla ciddi anlamda 
başı dertte olan bir pazarda korsanın 
yükselişini önlemek istiyoruz. Maalesef 
Türkiye müzik endüstrisinde korsanın payına 
dair elimizde net rakamlar yok. Ancak dünya 
genelinde müzik kayıt sanayisini temsil eden 
kuruluş IFPI’nin com Score/Nielsen işbirliğiyle 
gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre, 
dünyada internet kullanıcılarının yüzde 20’si düzenli 
olarak lisanssız hizmetler kullanmaya devam ediyor. 
Faaliyet gösterdiğimiz Norveç gibi gelişmiş pazarlarda 
ise, Spotify gibi on-line müzik dinleme platformlarının 
korsan oranını ciddi oranda düşürdüğünü gözlemliyoruz. 
Norveç’te müzik endüstrisinde korsanın payı yüzde 100 
oranında düştü! Bu durumda neden Türkiye’de benzer bir 
başarı elde edilmesin diye soruyoruz. 

Bağımsız müziği destekleyen uluslararası kayıt, 
lisanslama ve dağıtım şirketi PIAS verilerine 
göre, on-line müzik dinleme platformlarından 
elde edilen gelir, bugüne kadar 24 ülkede 
internetten müzik indirme sayısını 
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geçmiş durumda. Geleceğe dair bu trendin Fransa, 
Brezilya, Arjantin, Romanya, Slovakya, Yunanistan 
ve Türkiye gibi müzik endüstrisi güçlü ülkelere de 
yayılmasını bekliyoruz. Bulunduğumuz her pazarda 
kullanıcı tabanımız genişledikçe, korsan müzikle 
savaş, sanatçı ve yapım şirketlerine hak ettikleri 
payı verme konusunda çok daha etkin bir rol 
oynayacağımızı söyleyebilirim. 

-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?

-Türkiye pazarına girdiğimizden beri, Türkiye 
Müzik Eserleri Sahipleri Birliği (MESAM), Musiki 
Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG), 
Doğan Müzik ve Avrupa Müzik gibi bütün meslek 
birlikleri, ana plak şirketleri ve yayıncılar ile 
müzik endüstrisinin daha hesap verilebilir ve 
raporlanabilir hale gelmesi için ortaklıklar kurduk. 
Müzik hak sahipleri ve sanatçılar ile kurulan bu 
ortaklıklar, bir pazarda on-line müzik dinleme 
hizmetinin gelişmesi için en temel ilk adımdır 
ve memnuniyetle söyleyebilirim ki bu anlamda 
Türkiye müzik endüstrisinin tam desteğine sahibiz.

-Önümüzdeki yıllarda bu alanda başka nasıl 
uygulamalar, yenilikler gündeme gelebilir?

-Dijital müzik dinleme servisleri, daha iyi bir müzik 
dinleme deneyimi sunmak üzere sürekli kendini 

geliştiriyor. Tüketiciler açısından mükemmel bir 
müzik keşif aracı olan Spotify’da, kullandığımız 
algoritma ile editoryal ekibimizin gücünü 
birleştirerek kullanıcılara kişisel olarak en çok ilgi 
duyacakları, en iyi müziği sunuyoruz. Bu trendin 
önümüzdeki dönemde on-line müzik dinleme 
platformlarının tümüne yayılacağına inanıyoruz.  

Spotify olarak kısa süre önce kişilerin müzik 
zevkini daha iyi tanıyan ve hayatlarının her anına 
uygun müziği sunan bir dizi yeni özelliğimizi 
açıkladık. Örneğin, Discover Weekly özelliğimiz, 
her pazartesi sabahı güncellenen tavsiye listesi 
ile kullanıcıya özel hazırlanan iki saatlik bir 
müzik şöleni yaşatıyor. Discover Weekly’de 
kullanılan algoritma, hem daha önce dinlediğiniz 
şarkıları, hem de sevdiğiniz şarkılara yakın müzik 
zevki olan diğer kullanıcıların çalma listelerini 
dikkate alarak kişiye özel önerilerde bulunuyor. 
Müzik ve sporun arasındaki yakın ilişkiden 
hareketle geliştirilen Spotify Running adlı yeni 
özelliğimiz ise, koşucuların temposunu takip 
ederek buna göre müzik önerisinde bulunuyor. 
Tek yapmanız gereken koşuya/spora başlamak; 
sonrasında Spotify hızınıza uygun ve daha ritmik 
hareket etmenizi sağlayacak şarkı önerileriyle 
spor keyfinizi artıracak. Müziğin yardımı ile 
kullanıcılarımızı, daha sert, daha iyi, daha hızlı 
ve daha güçlü birer sporcu yapmak istiyoruz. Bu 
özelliğimiz Nike+ uygulaması ile uyumlu hale 
getirildi ve önümüzdeki aylarda Run Keeper 
uygulamasında da çalışıyor olacak. Spotify 
Originals adlı bir diğer özellikte de kullanıcılara 

alternatif eğlence içerikleri sunulacak; sadece 
Spotify’da bulunan şovlar, podcast’lerle gün 
boyunca orijinal içeriklere Spotify üzerinden 
ulaşabilmeniz sağlanacak. 

Kısaca, on-line müzik dinleme platformlarının, 
müzik severlerin gündelik hayatlarının her anına 
dokunacak şekilde kendilerini hızla geliştireceğine 
inanıyoruz. Bu dönüşümde giyilebilir teknolojilerin 
(akıllı saat ve kulaklık gibi) yükselişinin de önemli 
bir payı olacak. 

-Müziği ücretsiz indirmek telif hakları açısından 
bir sorun oluşturmaz mı? Sanatçılar dijital müzik 
servislerinden nasıl telif ödemesi alıyor? Sanatçı 
haklarının yeterince korunduğuna inanıyor 
musunuz? 

-Sanatçıların emeğinin karşılığını yeterli 
oranda alabilmesi için Spotify olarak gece 
gündüz çalışıyoruz. Daha önce de dediğimiz 
gibi korsan müziğin on yıllar boyunca tüm 
dünyada endüstriyi nasıl yaraladığına tanık 
olduk. Şimdi ise yasal on-line müzik dinleme 
platformları sayesinde korsan müziğin 
düşüşünü izliyoruz. Müzikseverlere yasal ve 
ücretli bir servis sunarak, buradan sanatçıların 
hak ettiği telif haklarını almasını sağlamaktan 
gurur duyuyoruz. 

Kullanıcıları önce ücretsiz, reklam destekli 
paketimize, sonrasında ise ücretli servisimize 
çekerek, korsan müzikten uzaklaşmalarını 
sağlıyoruz. Bu sayede müzik severlerin, 
sevdikleri şarkıcılar için daha fazla telif 
ödemesi yaratmasına ön ayak oluyoruz. Daha 
önce de belirttiğim gibi bugüne kadar tüm 
dünyada 3 milyar doları aşkın telif ödemesi 
yaptık. Büyümeye devam ettikçe, ödediğimiz 
telif rakamları çok daha yükselecektir. 

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

-Algoritmaları da insanların yarattığını 
unutmamak gerek. Mükemmel bir ürün 
için, insan katkısı ve teknolojinin bir arada 

olması gerektiğine ve bunun da bu şekilde 
devam edeceğine inanıyoruz. Müzik gibi bir 
sanat üretiminde insan bileşeni, teknolojiden 
destek alabilir ancak arasındaki denge her daim 
korunmalıdır bana göre. Daha önce de bu örneği 
verdim; Spotify’da editoryal ekibimiz ve kullanılan 
algoritmaortak bir çalışmayla kullanıcılara kişisel 
müzik ve çalma listesi önerilerinde bulunuyor. 
Discover Weekly aracı, bu teknolojilerin müziğin 
doğru ve daha geniş bir kitleye ulaştırılmasında 
oynadığı rolü gösteren çok güzel bir örnek. 
Kullanıcılar açısından, en yakın arkadaşınızın sizin 
için her hafta yeni bir müzik listesi hazırlaması 
gibi. Sanatçılar açısından ise dünyanın herhangi bir 
yerindeki bir müzik severe ulaşmak hiç bu kadar 
kolay olmamıştı. 

http://www.bilisimdergisi.org/s179

Dosya : İnternette  müzik/on-l ine müzik
AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 75

B
İL

İŞ
İM

 ::
 2

01
5 

:: 
 E

YL
Ü

L

74


