
Turkcell Ürün, Servis ve İnovasyondan Sorumlu 
Grup Başkanı Kulabaş

Haziran 2015 itibariyle “Turkcell 
Müzik”in, 1.1 milyondan fazla 
kullanıcısı bulunuyor

Müzik dinleme trendinin 
on-line dinleme 
deneyimine dönüştüğüne 
dikkat çeken Kulabaş, 
2005’ten bu yana dijital 
müziğin kullanıcıyla 
yasal platformlarda 
buluşmasına önem verip 
bu doğrultuda müzik 
endüstrisiyle iş birliği 
içerisinde çalıştıklarını 
belirtti. Kulabaş, 
ağırlıklı olarak hazır Fizy 
listelerinin dinlendiği 
“Turkcell Müzik”in, 
Türkiye’nin en büyük 
yerli müzik arşivine 
sahip platformlardan biri 
olduğunu bildirdi. 

“İnternette müzik, on-line müzik” konusunu 
ele aldığımız “Dosya” sayfalarımıza Turkcell 
Ürün, Servis ve İnovasyondan Sorumlu Grup 
Başkanı Yiğit Kulabaş, bir değerlendirme yazısı 
göndererek katkıda  bulundu. 
Dünya ve Türkiye’de artık müzik dinleme 
trendinin on-line dinleme deneyimine dönüşmüş 
durumda olduğuna işaret eden Kulabaş, 
milyonlarca şarkıya tek bir uygulama üzerinden 
istenilen zamanda ulaşılmasını sağlayan 
platformların geliştiğini, ancak bu platformlardan 
sadece birkaçının hayatına devam edebilecek 
yenilikleri müşterilerine sunduğunu kaydetti. 
Müzikseverlere sundukları “Turkcell Müzik” 
platformu hakkında bilgi veren Kulabaş, 
Turkcell’lilerin dilediği şarkıyı mobil internet kota 
derdi olmadan dinleyebilmesini sağlayan mobil 
uygulamanın, kendi şarkı listelerini oluşturma, 
beğendiği listeyi paylaşma, arkadaşlarının 
paylaştıkları listeleri dinleyebilme gibi özellikleri 
bulunduğunu aktardı. 
Kulabaş, Haziran 2015 itibariyle 1.1 milyondan 
fazla kullanıcısı bulunan platform ile kullanıcılar, 
akıllı telefon, tablet ya da bilgisayarlarından 

Türkiye’nin en geniş yerli müzik arşivine 
erişerek diledikleri şarkıyı dinleyebildiklerini 
bildirdi. Platformlarının sanatçılar için de 
bulunmaz bir fırsat sunduğunu belirten 
Kulabaş,“Platformumuzda yer alan sanatçılar, bir 
anda milyonlarca müziksevere ulaşma fırsatına 
kavuşurken, albümleri de bir anda Türkiye’nin en 
popüler albümleri arasına girebiliyor” dedi.
Türkiye’nin en büyük yerli müzik arşivine sahip 
platformlardan birisi olan “Turkcell Müzik” 
kullanıcılarının ağırlıklı olarak zevklerine uygun 
hazır Fizy listelerini dinlemeyi tercih ettiklerini 
anlatan Kulabaş, Turkcell, 2005 yılından bu yana 
yasal dijital müziğe en büyük desteği verdikleri, 
korsana karşı mücadeleye liderlik ettiklerini 
belirtti. 
Dijital müziğin kullanıcıyla yasal platformlarda 
buluşmasına büyük önem verip bu doğrultuda 
müzik endüstrisiyle iş birliği içerisinde 
çalıştıklarını ifade eden Kulabaş, “Turkcell 
Müzik”in, kullanıcılara çok uygun fiyatlarla 
yasal dijital müziği, hem internet hem de mobil 
cihazlardan sunduğu ve dijital müzikte yeniliklere 
öncülük ettiğini söyledi.

http://www.bilisimdergisi.org/s179
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Genel anlamda dünyada ve Türkiye’de artık müzik dinleme trendi on-line dinleme 
deneyimine dönüşmüş durumda. Fiziksel albüm satışları gün geçtikçe azalırken, 
dinleyiciler gün içerisinde bile değişen durumları için özel olarak oluşturulan 
hazır listeleri takip edip, bulundukları ortam ve ruh haline en uygun müziğe hızla 
erişiyorlar.

Milyonlarca şarkıya tek bir uygulama üzerinden istenilen zamanda ulaşılmasını 
sağlayan platformlar gelişirken, bu platformlar arasında ise dünyada sadece birkaç 
tanesi hayatına devam edebilecek yenilikleri müşterilerine sunuyor.
Biz, “Turkcell Müzik” uygulamasıyla müzikseverlere kolaylıkla kullanabilecekleri, 
içerisinde milyonlarca şarkıyı barındıran bir platform sunuyoruz. “Turkcell Müzik” 
servisinin kullanımı ve bilinirliği sadece Turkcell kullanıcıları arasında değil, tüm 
Türkiye’deki müzikseverler arasında oldukça yüksek, gün geçtikçe de artıyor. 
Turkcelllilerin dilediği şarkıyı mobil internet kota derdi olmadan dinleyebilmesine imkân 
tanıyan mobil uygulaması, kendi şarkı listelerini oluşturma, beğendiği listeyi paylaşma, 
arkadaşlarının paylaştıkları listeleri dinleyebilme gibi özellikleriyle eğlenceyi sınırsız kılarken, 
üyelerine sosyalleşme fırsatı da sunuyor. Haziran ayı sonu itibari ile 1.1 milyondan fazla kullanıcısı 
bulunan platform ile kullanıcılar, akıllı telefon, tablet ya da bilgisayarlarından Türkiye’nin en geniş 
yerli müzik arşivine erişerek diledikleri şarkıyı dinleyebiliyorlar, üstelik müzik dinlerken mobil 
cihazlarındaki internet kotalarından da harcamıyorlar. Ayrıca, “çevrimdışı dinleme” özelliği ile uçak 
veya metro yolculuğu gibi internet bağlantısı olmadığı anlarda bile kullanıcılarımıza kendi listelerini 
dinleme imkânı sunuyoruz. 

Bu sayede müzikseverler artık metro ve uçak gibi internetin olmadığı anlarda da sevdikleri 
şarkıları dinlemeye devam edebiliyorlar. Ayrıca “Müzik Arşivim” özelliği sayesinde müzikseverler 
son 6 ay içerisinde mobil cihazlarından veya bilgisayarlarından satın aldıkları tüm şarkıları 
görüntüleyebiliyor ve dilerlerse başka cihaza indirdikleri bu şarkıları, uygulama üzerinden 
giriş yaptıktan sonra “Cihazıma Al” seçeneği ile o anda kullandıkları cihaza da 
indirebiliyorlar.
“Turkcell Müzik”, sanatçılar için de bulunmaz bir fırsat sunuyor. Bizim 
platformumuzda yer alan sanatçılar, bir anda milyonlarca müziksevere 
ulaşma fırsatına kavuşurken, albümleri de bir anda Türkiye’nin en popüler 
albümleri arasına girebiliyor.

“Turkcell Müzik” zengin içeriği, her zevke uygun hazırlanmış ve sürekli 
güncellenen Fizy listeleri Turkcell müşterilerinin deneyimlemesi için ilk ay 
ücretsiz sunuyor, üstelik müzik dinlerken internet paketinden de düşmemesi 
müzik severlerin dikkatini çekiyor. Türkiye’nin en büyük yerli müzik arşivine 
sahip platformlardan birisi olan “Turkcell Müzik”, kullanıcıları ağırlıklı olarak 
zevklerine uygun hazır Fizy listelerini dinlemeyi tercih ediyorlar, geniş müzik 
arşivi sayesinde her tarz müziğe ulaşabilen kullanıcılar dilerlerse kendi 
listelerini de oluşturup, bu listeleri arkadaşları ile de paylaşabiliyorlar. 

Turkcell, 2005 yılından bu yana yasal dijital müziğe en büyük desteği veriyor, 
korsana karşı mücadeleye liderlik ediyor. Dijital müziğin kullanıcıyla yasal 
platformlarda buluşmasına büyük önem veriyor, bu doğrultuda müzik 
endüstrisiyle iş birliği içerisinde çalışıyor. “Turkcell Müzik”, kullanıcılara çok 
uygun fiyatlarla yasal dijital müziği, hem internet hem de mobil cihazlardan 
sunuyor, dijital müzikte yeniliklere öncülük ediyor.

Turkcell ile dijital müzikte ilkler:

• 2002 Mayıs: Dijital Müzik ile ilk tanışma – İlk Logo Melodi 
Servisi.
• 2005 Mart: ÇalarkenDinlet - Dijital müzikte yepyeni bir 
mecra. Turkcellliler kendilerini arayanları istedikleri melodiyle 
karşılayabiliyor.

• 2006 Ağustos: turkcell-im Müzik – Türkiye’de dijital müziğin 
en güçlü adresi.

• 2010 Haziran: Turkcell, Türkiye’de ilk defa cep telefonlarına 
MP3 indirme hizmeti sunmaya başladı. 

• 2012 Kasım: Türkiye’de ilk defa interaktif canlı konser yapıldı. 
(Yalın konseri)

• 2013 Temmuz: Süre kotası olmadan milyonlarca şarkıyı 
dinleyebileceğiniz “Sınırsız Müzik” üyeliği kullanıma açıldı.

• 2013 Aralık: Mobil uygulama üzerinden internet kotası 
harcamadan müzik dinleyebilme özelliği.

• 2014 Aralık: Kayahan’ın “En İyiler 1” albümü dijital portallarda 
sadece “Turkcell Müzik”te yayınlandı.

• 2015 Şubat: fizy listeleri “Turkcell Müzik”te sunularak 
kullanıcılara moduna göre müzik dinleyebilme imkânı sunuldu. 

http://www.bilisimdergisi.org/s179
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