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Sunuş 
 
Bu belge, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı desteği ile İstanbul İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü ve Türkiye Bilimler Akademisi tarafından yürütülen İstanbul Kültür Mirası ve Kültür 
Ekonomisi Envanteri 2010 Projesi kapsamında derlenen seriden biridir. Projenin iki ayağından biri 
olan Kültür Ekonomisi Envanteri, 21. yüzyıl İstanbul’unun büyüme akslarından biri olan kültür alanının 
geliştirilmesi için gerekli adımlara işaret etmek üzere tariflenmiş kapsamlı bir veri araştırma, 
haritalama ve değerlendirme çalışmasıdır. Bünyesinde bir çok uzman ve akademisyeni bir araya 
getiren söz konusu envanter çalışması ile ilk defa hem kamu sektörü, hem özel sektörü kapsayarak 
İstanbul’un kültür-sanat varlıklarının, mirasının ve ekonomisinin bir fotoğrafı çekilmiş olmakta ve 
toplanan verilerden yola çıkarak 21.yüzyıl başında İstanbul’un bir kültür başkenti olarak ilerlemesi için 
atılması gereken adımlara ve politikalara önerilerde bulunulmaktadır.  
 
Kayıtlı ve canlı müzik olarak iki temel alanda ele alınabilecek olan müzik endüstrisi tüm dünyada 
büyük bir değişim geçirmekte, plakla başlayan kayıtlı müzik serüveni, kaset ve CD’den sonra dijital 
alanda yoğunlaşmaktadır. Dünyadaki gelişmelere paralel bir gelişim süreci geçiren  müzik sektörünün 
Türkiye’deki merkezi ve lokomotifi İstanbul’dur. Bu rapor kapsamında İstanbul’un canlı kültür ve 
sanat hayatının en yaratıcı ve görünür alanlarından birisi olan müzik sektörünün kayıtlı ve canlı 
müzikte üretimden tüketime uzanan süreçte aktörler, altyapı ve etkinliklere dair mevcut verileri 
derlenmiş, çeşitli kurum temsilcileri ile yapılan mülakatlar doğrultusunda sektörün durumu 
özetlenmiş ve İstanbul’da müzik sektörünün eğilimleri, sorunlar ve çözüm önerileri de dikkate 
alınarak değerlendirilmiştir.  
 
Bu çalışmanın parçası olduğu İstanbul 2010 Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Araştırma 
Raporları dizisinin ortaya çıkmasını sağlayan İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’na, İstanbul 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne ve Türkiye Bilimler Akademisi’ne; İstanbul 2010 Kültür Mirası ve 
Kültür Ekonomisi Envanteri Proje’sinin koordinasyonunu yürüten T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 
teşekkür ederiz. Büyük özveri ve titizlikle bu yeni alanda çalışan tüm proje ekibine, ve özellikle proje 
koordinatörü Hakan Tanrıöver’e, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Hale Ural ve Tuba 
Köksal’a, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Prof.Dr. Ahmet Emre Bilgili’ye,  TÜBA Başkanı Prof. Dr. 
Yücel Kanpolat’a, TÜBA proje koordinatör yardımcısı Dr. Ayşe Ergüven’e, İstanbul 2010 Ajansı 
direktörlerinden Suay Aksoy’a ve proje asistanı Afşin Altaylı’ya en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
 

Asu Aksoy – Zeynep Enlil 
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Giriş 
 
İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri projesi kapsamında 2010 yılı içinde 
gerçekleştirilen İstanbul Kültür Ekonomisi Envanteri; güzel sanatların tüm dallarından medya, kültür 
endüstrileri ve yaratıcı hizmetlere kadar geniş bir alana ilişkin kapasite, işgücü, üretim, dağıtım, 
sergileme, satış ve yatırımlara ilişkin mevcut verilerin toplandığı ve analiz edildiği bir araştırma 
sürecidir. Bu kapsamda “Müzik Sektörü” geniş tanımıyla kayıtlı ve canlı müzik olmak üzere iki ayrı 
kanalda ele alınmıştır. Burada kayıtlı müzik alanı; plak, kaset, CD veya dijital alana kaydedilerek 
dinleyiciye sunulan, tüketicinin bunlardan birini müzik dükkanları veya web sitelerinden dijital olarak 
satın aldığı ve çoğunlukla bireysel tüketime yönelik olan müzik albümlerini içerir. Canlı müzik alanı ise 
konser veya festivallerdeki canlı performansların toplu tüketimi ve bunların destek hizmetlerini içeren 
bir alanı ifade etmektedir. Bu kapsamda klasikten popüler müziğe, elektronikten halk müziğine kadar 
İstanbul’a dair mevcut veriler toplanmış ve sektörde etkin bireyler ve çeşitli kurum temsilcileri ile 
yapılan mülakatlar doğrultusunda sektörün durumunu özetleyen, sorunlar ve çözüm önerilerine 
odaklanan bu sektör raporu hazırlanmıştır.  
 
 

1. Sektörün Yapısı: Müzik Endüstrisi Değer Zincir 
 
Bu çalışma kapsamında müzik sektörünün yapısı, öncelikle mevcut değer üretim zinciri üzerinden 
incelenecektir. Değer üretim zincirinde yaratımdan tüketime kadar olan süreçte farklı aktörlerin 
üstlendikleri rollere bakıldıktan sonra, bu zincir üzerinden günümüzde nasıl bir durum ve gelişimden 
bahsettiğimizi anlamak üzere, sektördeki mevcut veriler üzerinden eğilimler tespit edilecek ve 
durumun analizi yapılacaktır.  
 
Müzik sektöründe değer üretim zincirinde yaratımdan tüketime kadar giden birbirine bağlı 
aşamalarda kamu kurumları, özel şirketler, bireysel aktörler / serbest kültür yaratıcıları, kâr amacı 
gütmeyen kurumlar ve eğitim kurumları rol oynamaktadır. Geleneksel üretim zincirinde müzik 
sektörü kayıtlı ve canlı müzik alanları üzerinden incelenebilecekken; özellikle 2000’li yıllardan itibaren 
dijital alan sektörün yapısını belirleyen ve tüm değer zincirini dönüştüren bir etki yaratmıştır. Bu 
bağlamda dijital müzik alanındaki gelişmeler, kayıtlı müzik alanında ayrı bir araştırma konusu haline 
gelmiştir. Kayıtlı -dijital ve canlı müzik alanlarında üretim zincirindeki temel aktörler aşağıda Müzik 
Sektörü Değer Zinciri’nde gösterilmiştir. 
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Şekil 1: Müzik Sektörü Değer Zinciri 
 

 

menajerler / 
sanatçı 

ajansları 

aranjör 

teknik 
malzeme 
/ servis 
sağlama 

besteci 
söz yazarı 

 
sanatçı  / eser sahipleri 

yayımcı 
edisyon şirketleri 

 
icracı sanatçılar 

orkestra  
yorumcu müzisyen  

 

fonogram 
yapımcıları 

konser / festival 
organizasyon  şirketleri 

 

plak / albüm  
yapım  şirketleri 

 

kayıt 
stüdyoları 

albüm 
dolum fabr. 

dağıtım  
şirketleri 

 
TV + 

radyolar 

mekânlar: konser 
salonları, eğlence mek. 
 

bilet 
satışı 

 
konser izleyicisi / tüketici 

 
dinleyici / tüketici 

TV + radyo 
dinleyicisi 

internet 
online  
satış 

internet 
dijital 
satış 

müzik 
dükkanı 

 

AKTÖRLER 
Kayıtlı Müzik Canlı Müzik 

AŞAMALAR 

 
YARATIM 

 
 

Yayım 
 
 

Yorum 
 
 

Kayıt 
 
 

ÜRETİM 
 
 

Çoğaltım 
 
 

DAĞITIM 
 
 

Yayın 
 
 

Satış 
 
 

TÜKETİM 

 
 
 

Destek  ve 
Ateşleyici 
Hizmetler 

KATILIM 

DOLAŞIM 

EĞİTİM 

ARŞİVLEME 

YAYINCILIK 

TANITIM / PAZARLAMA 

FİNANSMAN / YATIRIM 

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 
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1.1. Yaratım ve Üretim 
 

Müzikte yaratım ve üretim süreci, bir müzik eserinin yaratılmasından kaydedilmesine kadarki tüm 
aktörleri, mekânları ve üretim dinamiklerini kapsar. Müzik, yaratım ve yorum olarak ikiye 
ayırabileceğimiz birbiriyle bağlantılı iki alandaki sanatçılar etrafında doğar. Bir müzik eserinin 
yaratıcısı ve sahibi, dolayısıyla eser sahibi haklarının kaynağı, onun doğmasına sebep olan besteci ve 
söz yazarıdır. Aranjör ve yayımcının hakları da eser sahipleriyle beraber değerlendirilir. Eser 
sahiplerinin haklarıyla bağlantılı olarak, bir eserin dinleyicisine ulaşmasına çeşitli şekillerde doğrudan 
aracılık eden kimselere tanınan haklara “bağlantılı haklar” denir. Yorumcu şarkıcı, müzik grupları ve 
orkestra şefleri eseri yorumladıkları için icracı (yorumcu) sanatçı sayılırlar. Yorumcu sanatçıların 
yaptıkları, bir eser yaratmak olarak kabul edilemese de yaratıcı bir faaliyet olarak  görülür ve eser 
sahibinin korumasına benzer bir korumaya tabi  olmaları  gerektiği kabul edilir. Bağlantılı hak sahibi 
olan son grup ise, eserin ortaya çıkışındaki organizasyonları ve finansal katkılarından doğan haklar 
sebebiyle fonogram yapımcılarıdır (plak/albüm yapım şirketleri). Üretim sürecinde albüm yapım 
şirketlerinin içinde veya bağımsız olarak çalışan prova ve kayıt stüdyoları da üretim mekânları olarak 
önemli aktörlerdendir. Stüdyolarda prova, hücum kayıt, kanal kayıt, solo enstrüman  kayıt, demo 
albüm kayıt, proje albüm kayıt, aranje, editing, mixing, mastering, jingle, jenerik gibi işler yapılır.  
 
Müzik sektörünün geleneksel değer üretim zincirinde, yorumcu sanatçıların bir albüm yapma 
sürecinde ilk değdikleri kurumsal yapı plak/albüm yapım şirketleridir. Bu yapıda, plak şirketleri yatırım 
yapacağı yetenekleri bulan, aranjörü belirleyen, kayıt stüdyosunu ayarlayan ve albümün üretiminin 
gerçekleşmesi için tüm süreçleri koordine eden bir başvuru noktasıdır. Kayıtlı müzikteki bu aktörlerin 
yanı sıra, özellikle canlı müzik alanında sanatçı ile organizatörlerin bağlantısını sağlayan menajerler ve 
sanatçı ajansları ile konser ve festival organizasyonu yapan şirket ve kurumları dikkate almak gerekir. 
Menajerler, genellikle kişisel ve bağımsız olarak, sadece bir sanatçıyla ve onun her işiyle ilgilenen, 
doğrudan sanatçı ile çalışan kişilerdir. Sanatçının alandaki her konuda birincil temsilcisidir. Sanatçı 
ajansları ise, sanatçıların bölgesel konser satış haklarını elinde tutan, birden fazla sanatçı ve grupla 
ilgilenen, portföyündeki sanatçıların temsil ettiği bölgelerde konser verebilmesi için girişimlerde 
bulunan yapıdır. Organizatörler; bir festival, bir organizasyon şirketi veya müzik alanında aktif bir 
girişimci olabilir. Fikir doğduktan sonra organizatör mekânları ve programı belirler, mekân yöneticileri 
ve sanatçıların menajerleri veya ajansları ile iletişime geçerek sürecin iskeletini oturtur. 
 
 

1.2. Dağıtım ve Tüketim 
 

Müzikte dağıtım ve tüketim mekanizmaları, kayıtlı alanda albüm yapımından tüketime kadar olan 
süreci, canlı müzikte ise konser/festival organizasyonunun başlamasından canlı performansın 
gerçekleşmesi ve tüketime kadar olan süreci içerir. Kayıtlı müzik tarafındaki aktörler albüm yapım 
şirketleri, dolum fabrikaları, dağıtım şirketleri ile fiziki veya dijital albüm satış alanlarıdır. Albüm yapım 
şirketleri kaydedilmiş albümün çoğaltım ve dolumu, paketleme, pazarlama ve dağıtım gibi süreçlerin 
tümünü koordine eder. Sinema ve Telif Hakları Müdürlüğü’ne bandrol başvurusu yapım şirketi 
tarafından yapılır, bandroller çoğaltılmış albümlerle dolum fabrikalarında buluşur. Bu fabrikalarda 
yapımcı şirketten alınan albüm kayıtları istenen adette seçili medyaya çoğaltılıp bandrolleri yapıştırılır 
ve dağıtım şirketine teslim edilir. Üretim ve çoğaltım aşamasından sonra albümün yapımcı firmadan 
ya da ana depodan diğer depolara ve perakende sektöründeki noktalara iletilmesini dağıtım şirketleri 
üstlenir. Büyük yapım şirketlerinin birçoğunun kendi dağıtım şirketleri de vardır. Kayıtlı müziğin nihai 
tüketicisine ulaştığı alanlar ise fiziki albüm satış merkezleri (bağımsız müzik dükkanları ve zincir müzik 
marketler ile web dükkanları), internetten dijital müzik indirilebilen ve dinlenebilen web siteleri ile 
televizyon ve radyolardır.  
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Canlı müzik alanında dağıtım ve tüketimin ana aktörleri konser salonları, festival alanları, kulüpler ve 
eğlence mekânlarıdır. Konser veya organizasyonun türü ile mekânın özelliklerine göre bu alanda 
birçok aktör devreye girebilmektedir. Özellikle boş mekânları dönüştüren büyük festivaller gibi 
etkinliklerde; ses-ışık sisteminden enstrümana kadar teknik malzeme sağlayan şirketler ile alanın 
ihtiyaçlarına göre yeme-içme, temizlik ve güvenlik ile sağlık hizmetleri gibi servis sağlayıcılar devreye 
girer. Bunun yanında her tür etkinlik için online ve fiziki bilet satışında uzmanlaşmış şirketler de bu 
aşamada dikkate alınmalıdır.  
 
 

1.3. Destek ve Ateşleyici Hizmetler 
 

Yaratımdan tüketime değer zincirinin her aşamasında farklı alanlarda ateşleyici faktörler, aktörler 
arası etkileşimi destekleyerek sistemin gelişmesi ve sürekliliği yönünde katkıda bulunur. Müzik 
sektöründe bu anlamda etkin olan alanlar dolaşım, eğitim, arşivleme, yayıncılık, tanıtım/pazarlama, 
finansman/yatırım ve fikri mülkiyet haklarıdır.  
 
Dolaşım: Müzik sektöründe sanatçıların ve üretimlerinin İstanbul içinde, Türkiye’de ve uluslararası 
alanda dolaşımı, üretimin çeşitlenmesi ve farklı dinleyici/izleyici gruplarına ulaşmak açısından oldukça 
önemlidir. Bu bağlamda sanatçılar için rezidans programları ve atölye çalışmaları ile fuar ve festival 
katılımları önemli araçlardır.  
 
Eğitim: Müzik alanında uzmanlaşmayı sağlayan üniversiteler ve konservatuvar eğitimi ile amatör 
eğitimi yaygın olarak sağlayan müzik kursları, eğitim alanındaki önemli aktörlerdir. Ayrıca yerelde 
amatör müzikal örgütlenmenin önemli araçlarından olan korolar da bu sürecin bir parçası olarak 
değerlendirilebilir. 
 
Arşivleme: Geleneksel ve çağdaş müzik üretiminin arşivlenmesi, yaratımın geleceğe taşınması ve 
kamunun kullanımına açılması, ancak zincirin her aşamasındaki aktörün katılımıyla gerçekleşebilir.  
 
Yayıncılık: Müzikal üretimin niteliği ve sektörel dinamiklerin tartışıldığı müzik üzerine süreli yayınlar 
sektörün kültürel belleğini oluşturur. Yayınların dağıtım ve tüketim mekanizmalarındaki etkinliği, aynı 
zamanda tanıtım sürecini de desteklemektedir. Bunun yanı sıra ikinci nesil internet hizmetleri 
kapsamında gelişen ve internet kullanıcılarının ortaklaşa ve paylaşarak yarattığı online sistemler de, 
müzik yayıncılığı alanına önemli ve gelişen bir boyut katmaktadır. 
 
Tanıtım/Pazarlama: Duyurma, bilinçlendirme, sektörel işbirliklerini artırma ve sektörün gelişimine 
katkı sağlama gibi fonksiyonlarının yanında müzik tüketiminin yönünü belirlemede en önemli 
etkenlerden birisi tanıtım ve pazarlama faaliyetleridir. Kayıtlı müzikte albüm yapım ve dağıtım 
şirketleri etrafında yoğunlaşan bu fonksiyon, canlı müzikte organizasyonu yapan kurumlar (promoter) 
tarafından yürütülür. Ancak temelde değer zincirinin her aşamasındaki aktörler tanıtım faaliyetlerini 
sürekli yürütmektedir.  
 
Finansman/Yatırım: Finansman ve yatırımlar, müzik alanında üretimden dağıtıma tüm aşamalarda 
kaynak yaratarak üretim ve tüketimin koşullarını iyileştiren süreçlerdir. Sadece mekânsal ve fiziksel 
yatırım ve finansman değil, üretim süreçleri ve projelerin fonlarla desteklenmesi de bu başlık altında 
değerlendirilmektedir.  
 
Fikri Mülkiyet Hakları: Eser sahibi ve bağlantılı hak sahibinin fikri mülkiyet haklarının korunması  için 
lisanslama ve hak takibini kapsar. 
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2. Müzik Endüstrisinde Eğilimler 
 

2000’li yıllar, tüm dünyada müzik sektörünün kabuk değiştirmesine tanık olmaktadır. Plakla başlayan 
kayıtlı müzik serüveni, kaset ve CD’den sonra dijital alanda yoğunlaşmıştır. Fiziki albüm satış ve 
gelirlerinde yaşanan büyük düşüşler, dijital alanın legalleştirilmesi ve fikri mülkiyet haklarının bu 
mecrada kayıpsız takibi yönünde hızlı çalışmalarını sürdürürken, yapımcılar dijital alanda var olmanın 
yollarını aramaktadırlar. Diğer yandan dijital alanı, daha fazla dinleyiciye hızlı bir şekilde ulaşma 
yöntemi olarak kullanan ve bu alandaki haklarından feragat eden birçok sanatçı ve temsilcileri 
(menajerler ve sanatçı ajansları), yarattıkları bu yeni dinleyici kitlelerine konser vermekte gelecek 
görmektedir. Dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de canlı performanslar, konserler ve 
festivaller daha çok hayatımıza girmektedir.  
 
Müzik sektörü, Türkiye’de temelde piyasa şartlarına ve özel sektörün girişim ve yatırımlarına 
bırakılmış durumdadır. Bu sebeple tüketim alışkanlıkları hangi yöne doğru kayarsa, sektördeki 
yatırımlar da bunu takip etme eğilimi göstermekte; değer zincirinde yoğunlaşmalar da, yukarıdaki 
gelişmeler doğrultusunda, özellikle tüketim aşamasında ve canlı müzik alanına doğru kaymaktadır. Bu 
noktada üretim alanı, finansman ve yatırım konusunda güçsüz kalmakta, yaratıcılığın gelişmesi için 
uygun koşulların oluşturulması zorlaşmaktadır.  
 
Kayıtlı müzik alanında faaliyet gösteren albüm yapım şirketleri, bir yandan meslek birlikleri çalışmaları 
doğrultusunda korsan üretim ve tüketimin azalmasını beklerken, diğer yandan dijital alanın 
legalleştirilmesi, hak takibi için teknik altyapının geliştirilmesi ve fikri mülkiyet hakları konusunda 
duyarlılığın artırılması gibi konulardaki gelişmelere bel bağlamaktadır. Bu konuda Türkiye’de özellikle 
2007 sonrasında meslek birliklerinin dünyadaki gelişmeleri takip etme yönünde teknik altyapı 
yatırımları olsa da, henüz temsili lisanslama konusunda Avrupa ülkelerindeki seviyelere ulaşılmış 
değildir. 
 
Türkiye’de müzik sektörünün merkezi ve lokomotifi İstanbul’dur. Müzik endüstrisinin büyük bir 
bölümünü organizasyon yapıları çeşitlilik gösteren küçük ve orta ölçekli özel şirketler oluşturur. 
İstanbul’da müzik sektörü canlı ve kayıtlı olarak ikiye ayrılabilir. Kayıtlı müzik alanının ana aktörleri 
müzik yapım şirketleriyken, canlı müzik alanında festival, konser organizatörleri, teknik ve servis 
sağlayan, bilet satışı yapan özel şirketler sayılabilir.  
 
 

2.1. Yaratım ve Üretim 
 

Müzikte yaratım ve üretim süreci, bir müzik eserinin yaratılmasından kaydedilmesine kadarki tüm 
aktörleri, mekânları ve üretim dinamiklerini kapsar. Müzik, yaratım ve yorum olarak ikiye 
ayırabileceğimiz birbiriyle bağlantılı iki alandaki sanatçılar etrafında doğar. Bir müzik eserinin 
yaratıcısı ve sahibi, onun doğmasına sebep olan besteci ve söz yazarı, bunun uzantısı olarak da 
aranjördür. Yorumcu şarkıcı, müzik grupları ve orkestra şefleri eseri yorumladıkları için icracı 
(yorumcu) sanatçı sayılırlar. Eserin ortaya çıkışındaki organizasyonları ve finansal katkılarından doğan 
haklar sebebiyle fonogram yapımcıları (plak/albüm yapım şirketleri) de yaratım ve üretim sürecinin 
en önemli aktörleridir. Üretim sürecinde albüm yapım şirketlerinin içinde veya bağımsız olarak çalışan 
prova ve kayıt stüdyoları da üretim mekânları olarak önemli aktörlerdendir. Kayıtlı müzikteki bu 
aktörlerin yanı sıra, özellikle canlı müzik alanında sanatçı ile organizatörlerin bağlantısını sağlayan 
menajerler ve sanatçı ajansları ile konser ve festival organizasyonu yapan şirket ve kurumları dikkate 
almak gerekir.  
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2.1.1. Eser Sahipleri ve İcracı Sanatçılar 
 
Müzik sektöründe eser sahipleri İstanbul’da genellikle bağımsız bir çalışma sistemi benimsemişlerdir. 
Yaratım sürecinde şirketleşme azdır, daha çok bireysel çalışma ön plana çıkmaktadır. Bu sebeple 
bireysel üretim yapan bu kişilerin kaydına ancak meslek birlikleri üzerinden ulaşılabilmektedir. Eser 
sahiplerinin haklarını temsil eden başlıca meslek birlikleri olan Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri 
Meslek Birliği (MESAM) ve Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG)’nin toplam üye sayısı 
Türkiye genelinde 8.958 eser sahibidir. İcracı sanatçıların haklarını temsil eden başlıca meslek birliği 
olan Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) üye sayısı ise yaklaşık 1.300 kişidir.  
 
Tablo 1: Müzik Alanında Yaratım ve Üretim Yapan Sanatçılar 
 

 
Sanatçılar 
 

Adet Kapsam Kaynak (2009) 

Müzik Eseri Sahibi 8.958 kişi Türkiye MESAM ve MSG  
Müzik Yorumcusu 1.300 kişi Türkiye MÜYORBİR 
Orkestralar 16 topluluk İstanbul 

 
Koro ve Topluluklar 51 topluluk İstanbul 

Kaynak: MESAM, MSG, MÜYORBİR verileri, 2009 
 
Meslek birlikleri dışında bireysel sanatçı sayısı bilinmemektedir. Meslek birlikleri ise tüm Türkiye 
geneline açık şekilde çalışmakta ve bağımsız bireyler üzerinden kayıt aldığı için, adres temelli bir 
sistemle kayıtlarını tutmamakta, bu sebeple İstanbul’daki sanatçı sayısını ayırt etmek mümkün 
olmamaktadır. Ancak meslek birliklerine kayıtlı sanatçıların çoğunluğunun İstanbul’da ikamet ettiği 
tahmin edilmektedir. Bunun dışında İstanbul’da kayıtlı profesyonel 16 orkestra, 51 koro ve topluluk 
bulunmaktadır.1 .Toplamda 67 adet orkestra, koro ve topluluktan ise 27 tanesi merkezi ve yerel kamu 
kültür kurumlarına bağlıdır. (Tablo 3) 
 
Tablo 2: Tablo İstanbul’daki Kamu Sektörünün İşlettiği Müzik  Topluluklarının Bağlı Oldukları Kamu 
Yönetimleri 
 

  

Kültür 
Bakanlığı 

İl Kültür ve 
Turizm 

Müdürlüğü 

İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi 

İlçe 
Belediyeleri 

Diğer Toplam 

Klasik Müzik * 1 - 2 3 - 6 
Türk Halk Müziği 2 - 1 1 - 4 
Türk Sanat Müziği - - - 3 - 3 
Türk Müziği 3 - 1 1 - 5 
Diğer Müzik ** - - - 7 2 9 
Toplam  6 0 4 15 2 27 

* Senfoni, oda orkestrası ve diğer klasik müzik topluluklarını içerir. 
** Diğer müzik; genel müzik gruplarının yanı sıra yukarıdaki kategorizasyon dışında kalan özel müzik 
alanlarını (örn. tasavvuf müziği), çocuk ve gençlik korolarını içerir. 

Kaynak: İstanbul 2010 Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri araştırma verileri 
 
 

                                                             
1 2010 Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Projesi kapsamında toplanan veriler. Sadece başlıca profesyonel 

filarmoni, oda ve senfoni orkestralarını ve profesyonel ve yerleşmiş amatör koro ve toplulukları içerir.  
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2.1.2. Stüdyolar ve Fonogram Yapımcıları 
 

Özellikle 2000’li yıllardan itibaren sektörün dinamiklerini tekrardan ele almak, geleceğe yönelik 
projeksiyon yapabilmek açısından daha da önemli hale gelmiştir. Yaratım ve üretim sürecinde, 
özellikle dijital alanın gelişmesiyle beraber alana giren bağımsız sanatçıların ve müzisyenlerin sayısı 
artmıştır. Müzik alanında üretim yapmanın yolu artık sadece albüm yapım şirketlerinden 
geçmemektedir.  
 

“Bugün 1970-80lerin dünyasında değiliz, o zamanlar bir müzisyen kendisini 
duyurabilmek için albüm yapım şirketlerine ihtiyaç duyuyordu, sektördeki büyük 
aktörlere kendini kabul ettirmek zorundaydı. Ancak ‘napster'dan beri artık ağır dağıtım 
ağlarına, büyük plak şirketlerine gitmeden de sanatçının eserlerini dağıtabileceği bir 
ortam var.” 2 

 
Müzik sektörü geleneksel değer zincirinde, yorumcu sanatçıların bir albüm yapma sürecinde ilk 
değdikleri kurumsal yapı plak/albüm yapım şirketleridir. Bu yapıda, plak şirketleri yatırım yapacağı 
yetenekleri bulan, aranjörü belirleyen, kayıt stüdyosu, albüm çoğaltım ve dolumu, paketleme, 
pazarlama ve dağıtım gibi süreçlerin tümünü koordine eden bir başvuru noktasıdır. Kayıtlı müzikte bu 
yapı kısmen varlığını korusa da teknolojik gelişmeler ve dijital alanın devreye girmesiyle plak 
şirketlerinin filtreleme özelliği ve toplayıcı gücü artık sektörü belirleyen tek güç olmaktan çıkmıştır. 
Teknolojik gelişmeler, ev stüdyolarında yüksek kalitede ses kaydı yapmayı mümkün kılarken, yapılan 
kaydı kolaylıkla internette paylaşmak daha çok başvurulan bir pratik haline dönüşmüştür. Ses kayıt 
teknolojisindeki gelişme, müzik üretenlerin kendi imkanlarıyşla kayıt yapmasını kolaylaştırmış, 
dolayısıyla büyük yapımcı firmalara bağımlılığı düşürmüştür. Ortalama bir harcamayla evde 
kurulabilen stüdyolarda yayınlanabilecek kalitede kayıtlar yapılabilir olmuş, dolayısıyla büyük 
harcamalarla oluşturulan stüdyolara ihtiyaç da oldukçadüşmüştür.  
 
İstanbul’da özel şahıs veya şirketlere ait (kurumsal statüsü olmayan ve kayda girmeyen ev stüdyoları 
hariç) 100’den fazla prova ve kayıt  stüdyosu bulunmaktadır.3 Bu stüdyolarda  profesyonel albüm 
kaydı ile profesyonel ve amatör gruplar için prova yapma imkânı mevcuttur. Stüdyolar, kayıtlı müziğin 
bir anlamda yaratım ve üretim mekânlarıdır. Türkiye'deki stüdyoların büyük çoğunluğu İstanbul’da, 
İstanbul'daki stüdyoların da büyük çoğunluğu Beyoğlu ve Kadıköy çevresinde bulunmaktadır. 
Dolayısıyla Türkiye’de İstanbul, İstanbul’da da Beyoğlu ve Kadıköy kayıtlı müzik piyasasının kalbinin 
attığı yerdir diyebiliriz. Bu stüdyoların varlığı alana girişi kolaylaştırıp, üretimin çeşitliliğini artırmakta 
önemli rol oynamaktadır.  
 
Tablo 3: İstanbul’da Müzik Sektöründe Stüdyolar ve Fonogram Yapımcıları 
 

 
Şirket 
 

Adet Kapsam Kaynak (2009) 

Albüm Yapım, Kayıt Stüdyosu ve 
Dolum Şirketleri 

412 İstanbul İTO 

Albüm Yapım Şirketleri 
140 İstanbul MÜYAP (üye) 

3.000 Türkiye MÜYAP (tahmini) 
Kaynak: İstanbul Ticaret Odası ve MÜYAP verileri, 2009 
 

                                                             
2 Merve Arkunlar, Prova ve Kayıt Stüdyoları, TimeOut İstanbul, Ocak 2009.  
3 Bülent Forta ile görüşme, MÜYAP Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği Başkanı, 24 Aralık 
2009.  
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2009 İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre sektörde müzik yayıncılığı (fonogram yapımcısı), 
kayıt yapma (kayıt stüdyosu) ve kayıt çoğaltma (albüm dolum fabrikaları) faaliyetleri yürüten 412 
firma bulunmaktadır. Bunların %75’i Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Fatih’te yoğunlaşmaktadır. Kayıtlı 
müzik alanının lokomotifi fonogram yapımcıları, yani plak/albüm yapım şirketleridir. Türkiye’de 
yapımcı şirketler geleneksel olarak daha çok kişiye bağlı yürütüldükleri için çoğunlukla 
kurumsallaşamamışlardır. Ancak 2000’li yıllardan itibaren sektöre yeni giren kurumlar, yabancı 
şirketler ve uluslararası ağlarla ilişkiler İstanbul’daki müzik endüstrisinin de kurumsallaşması yönünde 
bir itici güç oluşturmuştur.  
 
Türkiye’de bağlantılı hak sahibi fonogram yapımcılarının ortak haklarını korumak ve takip etmenin 
yanında, müzik yapımcılığının gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 2000 yılında kurulmuş olan, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği içinde çalışmalarını yürüten tek meslek birliği olan MÜYAP, 
yapımcı şirketlerle ilgili nispeten en sağlıklı bilginin de toplandığı meslek kuruluşudur. Türkiye’de farklı 
büyüklüklerde yerli ve yabancı (temsilcilik) 3.000’e yakın yapımcı şirket bulunmaktadır.4 Bu 
şirketlerden kaç tanesinin İstanbul’da olduğunun kesin rakamı olmasa da, İTO üyesi olan 412 adet 
dikkate alınabilir. Diğer yandan tüm yapımcı şirketler meslek birliklerine üye değildir, ancak  MÜYAP 
üyesi olan 140 yapımcı şirket, özellikle mevcut üretimin %73’ünü5 temsil ettikleri için, en aktif olan 
yapımcılar olarak dikkate alınabilir. 2008 yılında tüm Türkiye’de alınan bandrol adedi 14.612.952’dir; 
bunun 10.641.402 adedi MÜYAP üyesi yapımcı şirket tarafından üretilirken, geriye kalan 3.971.550 
adedi 2900 civarında şirketin üretimidir.  Dolayısıyla sektörde söz sahibi olan yapımcı şirketlerin ve 
müzik sektörüne yön veren aktörlerin; yani müzik sektörünün merkezi ve lokomotifinin İstanbul 
olduğu söylenebilir. Fonogram yapımcılarını yerli albüm yapım şirketleri ve yabancı şirketlerin Türkiye 
temsilcilikleri (EMI, Warner, Universal, Sony) oluşturur. “Türkiye’de müzik alanında yabancı ve yerli 
üretimler karşılaştırıldığında, yerli üretimlerin %90’a yakın paya sahip olduğu görülür.” 6 Yerli müzik 
üretimi daha çok yerli albüm yapım şirketleri üzerinden yürümektedir.  
 
 

2.2. Dağıtım ve Tüketim 
 

Müzikte dağıtım ve tüketim mekanizmaları, kayıtlı alanda albüm yapımından tüketime kadar olan 
süreci, canlı müzikte ise konser/festival organizasyonunun başlamasından canlı performansın 
gerçekleşmesi ve tüketime kadar olan süreci içerir. Kayıtlı müzik tarafındaki aktörler albüm yapım 
şirketleri, dolum fabrikaları, dağıtım şirketleri ile fiziki veya dijital albüm satış alanlarıdır. Canlı müzik 
alanında dağıtım ve tüketimin ana aktörleri, konser salonları ve festival alanlarıdır. Konser veya 
organizasyonun türü ile mekânın özelliklerine göre teknik ve servis sağlayıcılar ile bilet satış şirketleri 
devreye girer. 
 
Müzik sektöründe dağıtım ve tüketimdeki aktörler ve süreçler, kayıtlı ve canlı müzik için ayrıştığı için 
bu çalışma kapsamında da İstanbul’daki eğilimler kayıtlı ve canlı müzik altında ayrı olarak 
incelenmiştir. Kayıtlı müzikte dünyadaki gelişmelere paralel olarak dijital alanın devreye girmesiyle 
satışlardaki değişim ele alınırken, canlı müzikte sanatçının izleyicisiyle buluştuğu tüketim mekânları 
olan konser salonları ve festivaller ele alınmıştır.  
 
Dünyada müzik sektörü ciddi bir değişim dönemi geçirmektedir. Dijital alanın devreye girmesi ve 
teknolojik gelişmelerden tüm müzik üretim ve tüketim süreçleri yoğun olarak etkilenmiştir. Dünyada 

                                                             
4 Bülent Forta ile görüşme, MÜYAP Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği Başkanı, 24 Aralık 
2009. 
5 Mü-Yap Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği Faaliyet Raporu, Şubat 2009 
6 Bülent Forta ile görüşme, MÜYAP Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği Başkanı, 24 Aralık 
2009. 
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bu değişim fiziki albüm yapım ve satışlarında düşüş ve dijital üretim ve tüketimde hızlı bir artışa işaret 
ederken, Türkiye ve İstanbul’da da benzer bir hızda dönüşüm yaşanmaktadır.  
 

“Türkiye’de müzik sektörü yoğun olarak Batı’daki eğilimleri takip ederek üretim yapar. 
İnternetin de etkisiyle müzik tüketim alışkanlıkları son 10 yılda çok değişmiştir. Özellikle 
gençlerin tüketim alışkanlıkları ve yaşam tarzında bu daha görünür olmaktadır. Moda, 
giyim, yaşam tarzı ve müziğin iç içe geçtiği bu dönemde müzik dinleyicisi artık her şeye 
daha çabuk ulaşıp tüketebilmektedir. Bu eğilimler ve değişim doğrultusunda kayıtlı müzik 
satışlarındaki düşüş ve canlı müzik alanına yönelme, yapımcı şirketleri de bu konuda 
önlem almaya yönlendirmiştir. Bazı yapım şirketleri, albüm yapımının yanı sıra 
menajerlik sistemine yönelmişler, albümünü yayınladıkları sanatçıların menajerlik işlerini 
de yürüterek kayıtlı müzikten ekonomik kayıplarını canlı müzik alanından kapatma 
yolunu seçmişlerdir.” 7 

 
Müziğin dağıtım ve tüketiminde kayıtlı müzik tarafında albüm yapım şirketleri kadar dağıtım şirketleri 
de önemlidir. Müzik sektöründe Anadolu’ya dağıtım yapan çok sayıda küçük firma zaman içinde yerini 
İstanbul’da birkaç tane büyük dağıtım firmasına bırakmıştır. İstanbul merkezli büyük dağıtım zincirleri 
tarafından tüm Türkiye’ye dağıtılan müzik albümleri artık daha çok tek işi müzik albümü satmak 
olmayan büyük marketlerde veya kitapçılarda satılmaktadır. Sadece fiziki albüm satışı yaparak ayakta 
kalabilen firmalar oldukça az sayıdadır.  
 

“Artık CD satışı diye bir şey kalmadı, zaten bizim yaptığımız müzik türlerinde hiç çok 
yüksek olmamıştı. Türkiye’de sektör biz zamanlar çok yüksek satışlara ulaşmış, Tarkan’ın 
albümü 2,5 milyondan fazla satmış, ki dünya çapında önemli rakamlar bunlar... Daha 
sonra korsan albümler çıktı, bunu dijital alan takip etti. Dijital alanın gelişmesi, fiziki 
albümde korsanı bitirdi. Artık CD satacak mekân da yok, müzik mağazası kalmadı, CD’ler 
ancak farklı zincir mağazalarda standlarda satılıyor, CD rafları gitgide küçülüyor, oralarda 
da yer almak herkes için çok mümkün değil. Dolayısıyla piyasa otomatik olarak dijital 
satışa yöneliyor. Birinci müzik dinleme aygıtı cep telefonları ve mp3 çalarlar oldu.” 8 

 
Müziğin dijital dağıtım ve tüketim biçimleri de şekil değiştirmektedir. Müzik websayfaları, müzik ağları 
ve sosyal medyada kurulan gruplar üzerinden müzik üreticisi sanatçılar dinleyici ve takipçilerine 
üretimlerini hızlı, doğrudan, aracısız olarak ulaştırabilmektedir. Gelişen teknolojiyle beraber 
pazarlama yöntemleri, satış sistemleri ve formatları değişmektedir. Değişen bu sistem ve tüketim 
biçimleri doğrultusunda plak ve CD gibi fiziki kayıtlı müzik etkinliği azalmakla birlikte klasik dağıtım 
noktalarında halen varlığını sürdürmektedir. Diğer yandan canlı müzikte konser mekânları ve 
festivaller her geçen gün hem kente sağladığı dinamik ortam ve ekonomik katkı açısından, hem de 
sektördeki dengelerin ağır bastığı alan olarak daha fazla önem kazanmaktadır. Kayıtlı ve canlı müzik 
alanları bu bağlamda aşağıda ayrı olarak incelenmiştir. Ancak burada özellikle belirtmek gerekir ki, 
İstanbul’da kayıtlı ve canlı müzik alanında müzik üretim ve tüketim verileri toplanan alanlar oldukça 
kısıtlıdır. Özellikle teknolojik gelişmeler ve değişen üretim ve tüketim biçimleri ile beraber hiçbir yere 
kayıtlı olmadan müzik üreten, bunları sunan ve dinleyen büyük kitleler olduğu bilinmektedir. 
Geleneksel üretim ve tüketim biçimlerinden uzaklaşan, dinleyicisiyle doğrudan iletişim ve etkileşim 
içinde olan yaklaşım ve alanların artması, internet ve teknolojik altyapının gelişmesiyle de 
desteklenmektedir. İstanbul, özellikle bu tür alternatif üretim ve tüketim kanallarının yaygın bir 
şekilde geliştiği ve kent yaşamının dinamik yapısının önemli bir bileşenini oluşturduğu başlıca 
kentlerdendir. 
 

                                                             
7 Hüseyin Emre ile görüşme, Emre Plak, İstanbul, 31 Mart 2010. 
8 Oğuz Kaplangı ile görüşme, Elec-trip Records Yöneticisi, 7 Mayıs 2010. 
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2.2.1. Kayıtlı Müzik 
 
Kayıtlı müziğin nihai tüketicisine ulaştığı alanlar fiziki albüm satış merkezleri (bağımsız müzik 
dükkanları ve zincir müzik marketler ile web dükkanları), internetten dijital müzik indirilebilen ve 
dinlenebilen web siteleri, mobil telefonlar, televizyon ve radyolardır. Fiziki satış; CD, kaset, plak, vb. 
formatlardaki müzik albümlerinin fiziki veya internet dükkanları aracılığıyla satışını içerir. Dijital satış 
ise albüm değil parça formatında internet üzerinden satış veya indirmeyi içerir. Her iki alanda çalışan 
aktörlere dair İstanbul için ayrılabilen sağlıklı verilere ulaşmak mümkün olmasa da, fiziki satışlar ve 
dijital alandaki gelişmeler, dünyadaki değişime paralel olarak Türkiye geneli için incelenmiştir. 
 
Dünyada ve Türkiye’de fiziki satışların düşüşü, dijital müzik indirme (download) ve dinlemedeki 
(streaming) artışa kaymıştır. Kayıtlı müziğin tüketimi özellikle dijital alanda satış ve müzik indirmenin 
ötesine geçerek, web sayfalarına üyelikler ve internetten müzik dinleme yönünde gelişen bir eğilim 
göstermektedir. Dijital müziğin tüketim mecraları ve yöntemleri teknolojik gelişmeler ve yeni online 
altyapıların sanatçı ve dinleyiciyi doğrudan buluşturacak şekilde kullanılmasıyla boyut 
değiştirmektedir. Kayıtlı müziğin tüketimi de geleneksel aracı kurum ve yapıların olabildiğince 
azaldığı, bunların yerini internet ortamında yeni buluşma alanlarının ve yöntemlerinin aldığı bir yöne 
doğru kaymaktadır.  
 

 “Artık albüm yapım şirketleri değil, mobil telefon şirketleri bu alanın büyük tröstleri 
oldular. Sektördeki eski aktörler, daha büyük aktörlerle yer değiştiriyor. Türkiye’deki 
albüm yapım şirketleri de bu değişimi önceden görüp önlem alamadılar, değişimlere 
kolay ayak uydurabilen bir yapımcı profilimiz yok. Ancak bu değişim sadece Türkiye’de 
değil tüm dünyada oluyor, Türkiye’deki müzik sektörü de global ortamın bir parçası.” 9 

 
 

2.2.1.1. Dünyada Müzik Satışları 
 
2000’li yıllar, tüm dünyada müzik sektörünün kabuk değiştirmesine tanık olmaktadır. Plakla başlayan 
kayıtlı müzik serüveni, kaset ve CD’den sonra dijital alanda yoğunlaşmıştır. Özellikle dijital alanın hızla 
gelişmesiyle, albüm satış ve gelirlerinde büyük düşüşler yaşanmıştır.  

 
Tablo 4: Dünya Pazarı Tahmini Toptan Fiziki Satışlar  
 

Yıl Satış Tutarı (USD) Değişim Oranı 
(Bir Önceki Yıla Göre) 

2000 23.466.529.000 - 
2001 22.036.037.000 - % 6,1 
2002 20.502.064.000 - % 6,9 
2003 20.433.573.000 - % 0,3 
2004 21.111.020.000 + % 3,3 
2005 19.692.257.000 - % 6,7 
2006 17.637.718.000 - %10,4 
2007 15.881.376.000 - %10,0 
2008 14.800.000.000 - % 6,8 

Kaynak: MÜYAP Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği, 2009  
 
 

                                                             
9 Ali Rıza Türker ile görüşme, MÜYORBİR Müzik Yorumcuları Meslek Birliği Genel Sekreteri, 22 Şubat 2010. 
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Ancak tüketim biçimleri teknolojinin ve gelişen dijital alanın getirdiği yeniliklere hızla ayak 
uydururken, yasal düzenlemelerin teknolojik gelişmeleri yakalayamaması sebebiyle, kayıtlı müziğin 
fiziki satışlarındaki gelir kaybı dijital alan tarafından henüz kapatılamamıştır. Bu noktada dünyada 
müzik sektöründe kayıt dışı tüketim, sektörün önemli meselelerinden birisi haline gelmiştir. Bu konu 
etrafında yapılan tartışmalar, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de, eser sahipleri ve 
bağlantılı hak sahiplerinin haklarının takibini yapan meslek birlikleri ile nihai tüketici arasında bir tür 
çatışmaya sebep olmuştur. Bu çatışmanın büyümesinin temelinde, dijital müzik tüketiminin özellikle 
2003 sonrasında çok hızlı bir şekilde yükselmesi yatmaktadır. Müzik endüstrisi ciroları içinde dijital 
kanalların payı 2003 yılında dikkate alınmayacak kadar küçükken, 2009’a gelindiğinde %27 gibi bir 
paya ulaşmıştır.10 
 
Tablo 5: Dünya Pazarı Dijital Gelirler  
 

 Satış Tutarı (USD) Değişim Oranı 
(Bir Önceki Yıla Göre) 

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 

Kaynak: MÜYAP Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği, 2009  
 
Dijital alandaki artış hızlı olmasına rağmen, fiziki satışlardaki düşüşten kaynaklanan kaybı kapatacak 
seviyeye henüz ulaşamamıştır. Müzik sektörünün değişen bu dinamikleri karşısında, temsili alan daha 
fazla önem kazanmıştır. Dijital alanın dışında umumi mahaller, radyo ve televizyonda müziğin 
kullanımı, mekân ve kurumların daha yaygın bir şekilde lisanslama kapsamına alınmasına yol açmıştır.  
 
 
Tablo 6: Kayıtlı Müzik Pazarı Türkiye-Avrupa Ülkeleri Karşılaştırması (2004-2013) 

 

KAYITLI MÜZİK 
PAZARI (milyon $) 

2004 2005 2006 2007 2008 t* 2009 2010 2011 2012 2013 
Değişim Oranı  

(2009-2013 
tahmini) 

Fiziki Satışlar                       
Türkiye 185 152 153 146 134 115 100 88 80 77 -10,5% 

İngiltere 3.544 3.364 2.984 2.507 1.791 1.515 1.331 1.157 1.010 900 -12,9% 
Almanya 2.549 2.513 2.382 2.283 2.122 1.939 1.793 1.683 1.610 1.537 -6,2% 

Fransa 2.337 2.135 1.883 1.649 1.377 1.171 1.024 878 732 622 -14,7% 
İspanya 907 880 784 400 351 299 265 236 209 189 -11,6% 

İtalya 774 749 664 534 423 337 278 234 198 168 -16,9% 
Dijital Satışlar                       

Türkiye ** 5 12 22 32 34 38 49 56 63 14,5% 
İngiltere 50 115 195 418 615 735 854 946 1.019 1.074 11,8% 
Almanya 16 45 114 135 160 205 267 359 448 539 27,5% 

Fransa 24 82 130 145 176 202 256 314 375 436 19,9% 
İspanya 9 17 34 39 42 58 84 130 202 294 47,6% 

İtalya 19 34 66 58 48 50 64 86 124 171 28,9% 

                                                             
10 IFPI Digital Music Report 2010 – Key Highlights, www.ifpi.org 
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Toplam Satışlar                       
Türkiye 185 157 165 168 166 149 138 137 136 140 -3,3% 

İngiltere 3.594 3.479 3.179 2.925 2.406 2.250 2.185 2.103 2.029 1.974 -3,9% 
Almanya 2.565 2.558 2.496 2.418 2.282 2.144 2.060 2.042 2.058 2.076 -1,9% 

Fransa 2.361 2.217 2.013 1.794 1.553 1.373 1.280 1.192 1.107 1.058 -7,4% 
İspanya 916 897 818 439 393 357 349 366 411 483 4,2% 

İtalya 793 788 730 592 471 387 342 320 322 339 -6,4% 
             * 2008 yılından itibaren veriler tahminidir. 
             ** 500.000$'dan düşük 

KAYNAK:  PriceWaterHouseCoopers Global Entertainment and Media Outlook: 2009-2013  
 
Kayıtlı müzik alanında Avrupa’da en büyük pazar 2,4 milyon $’la İngiltere’dir. Pazar büyüklüğünde 
İngiltere’yi Almanya ve Fransa takip eder. Bu üç ülkenin toplam kayıtlı müzik pazar büyüklüğü, Avrupa 
pazarının %56’sını oluşturmaktadır. Türkiye pazarı fiziki satışlardaki düşüş ve dijitaldeki yükseliş oranı 
anlamında Avrupa ülkelerine paralel bir ilerleme gösterse de, pazar büyüklüğü anlamında 
İngiltere’nin  1/10’undan küçük kalmaktadır.  
 
 

2.2.1.2. Türkiye’de Müzik Satışları 
 
Türkiye’de müzik endüstrisi de, 2000’den itibaren  dünyadaki gelişmelerden doğrudan etkilenmiştir. 
Dünyada albüm satışlarındaki düşüşler, daha yüksek bir oranda Türkiye’de de yaşanmıştır. 2009’da 
Türkiye’de kayıtlı müzik pazarı cirosu 149.000.000 USD olarak tahmin edilmektedir.11 Bandrol satışları 
esas alındığında ise 2008’de fiziki albüm satış adedi 14.612.952 adettir.12  
 
Tablo 7: Türkiye Pazarı Albüm Satışları (Bandrol Satış Adedi üzerinden)  
 

Yıl Bandrol Adedi Değişim Oranı 
(Bir Önceki Yıla Göre) 

Sektöre Yeni Katılan 
Yapımcı Firma Sayısı 

2004 43.934.423 - 70 
2005 31.413.374 - % 28,5 78 
2006 25.801.106 - % 17,9 124 
2007 20.272.489 - % 21,4 133 
2008 14.612.952 - % 27,9 119 

Kaynak: MÜYAP Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği, 2009 
 
Bandrol satış adedi 1993’te 250 milyon adede ulaşmışken13, 10 yıl içinde 40 milyon adede, 
2008’de 15 milyonun altına düşmüştür. 2004-2008 döneminde albüm satışları  %66,7 oranında 
düşmesine rağmen, sektöre yeni katılan yapımcı şirketlerin sayısında artış olmuştur. 2004 yılında 
sektöre katılan yeni şirket sayısı 70 iken, 2008’de %70 oranında artarak 119’a yükselmiştir. Bu durum, 
aslında toplam tüketimde bir düşüş olmadığının, fiziki tüketimin düşüp dijital tüketimin yükseldiğinin, 
yani sadece tüketimin formatının değiştiğinin göstergelerinden birisidir. Diğer yandan Türkiye’de 
sektörün dijital alandan gelirleri dünyadaki artış hızını yakalayamamıştır. 2008’de Türkiye’deki müzik 
                                                             
11 PriceWaterHouseCoopers Global Entertainment and Media Outlook: 2009-2013  
Lisanslı internet kayıtlı müzik pazarı, mobil telefon kayıtlı müzik pazarı, dijital kayıtlı müzik pazarı ve fiziki kayıtlı müzik 
(albüm) pazarı içerir.  
12 Müzik sektöründe bandrol adedi yayınlanma sayısına göre verilir, gerçek satışları göstermez. Bir albüm için bandrol 
verilmiş olması o ürünün dağıtıldığı ve satıldığı anlamına gelmez. Mevcut tek sayısal veri bu olduğu için burada dikkate 
alınmıştır.  

13 Ali Rıza Türker ile görüşme, MÜYORBİR Müzik Yorumcuları Meslek Birliği Genel Sekreteri, 22 Şubat 2010. 
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sektörünün dijital gelirleri, global rakamların sadece %1,5’ini oluşturmaktadır. Bunun nedeni 
teknolojik yeniliklerin Türkiye’ye görece geç girmesi ve buna bağlı olarak yasal satış olanaklarının 
henüz yeteri kadar ortaya çıkmamasıdır. 14 
 
Tablo 8: Türkiye Pazarı Dijital Gelirler  
 

Yıl Satış Tutarı (TL) Satış Tutarı (USD) Değişim Oranı 
(Bir Önceki Yıla Göre) 

2004 0 0 - 
2005 715.879 500.000 - 
2006 2.700.748 1.900.000 % 280 
2007 4.476.160 3.400.000 % 79 
2008 7.630.230 5.700.000 % 68 

Kaynak: MÜYAP Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği, 2009 
 
Dijital gelirlerdeki artış, fiziki satışlardaki düşüşü kapatamasa da, burada dikkat edilmesi gereken 
dijital alandaki maliyetlerin de düştüğüdür. Artık CD çoğaltım, depolama, vb. büyük masraf kalemleri 
dijital alan için söz konusu değildir. Diğer yandan, fiziki dağıtım kanalları yerine geniş bant internet 
erişimi; üretilen aynı müzik eserlerinin daha hızlı bir şekilde daha geniş kitlelere ulaşmasını 
sağlamıştır. Dolayısıyla cirolar düşük gözükse bile, dijital alanla birlikte müzik sektörünün kârlılığı da 
artmıştır. 

 
Günümüzde kaset, CD, DVD basımları ve bunların satışı büyük oranda azalmış ve artık müzik sektörü 
dijital ortama kaymıştır. Bir zamanlar yapım şirketleri ve sanatçılar, albüm satışlarından büyük kârlar 
elde ederlerken, bugün korsan albümler ve dijital tüketim piyasanın tüm dengelerini değiştirmiştir. Bu 
sebeple albüm yapım şirketleri de dijital ortamdaki yeni olanakları anlamaya ve bu alanda var olmaya 
çalışmaktadırlar. Bunun yanı sıra geçmişte esas kârı albüm satışlarından elde eden şirketler artık 
yapımcılığın yanı sıra canlı müziğe, özel etkinlik ve konser organizasyonu gibi alanlara da 
yönelmişlerdir. 
 
 

2.2.2. Canlı Müzik 
 
Canlı müzikte ana aktörler konser, festival ve özel etkinlikleri düzenleyen, ilk fikri oluşturan ve tüm 
bağlantıları kurup koordinasyonu yürüten organizatörlerdir. Dolayısıyla dinleyicinin talepleri 
doğrultusunda organizasyonu yapan kurumların seçkileri, alanın niteliğini belirler. 2009 yılı İTO 
verilerine göre İstanbul’da müzik ve gösteri sanatlarına yardımcı faaliyetlerde bulunan firma sayısı 
375’tir. Bu veriler konser organizatörleri, menajerlik şirketleri, organizasyon şirketleri, teknik ve servis 
sağlayıcılar ile bilet satış şirketlerini içerir. Burada özellikle son yıllarda bilet satış şirketleri sadece 
aracılık yapan kurum olmanın ötesinde, bilginin toplandığı ve dağıtıldığı bir mecra olarak önemli 
referans noktalarından biri haline dönüşmektedir. 
 
İstanbul’daki canlı müzik sahnesi, etkinlik ve mekân çeşitliliği açısından giderek gelişmektedir. Canlı 
müzikteki potansiyeli farkeden birçok girişimci, bu alanda yatırım yapmaya başlamıştır. Canlı müziğin 
izleyicisine ulaştığı başlıca alanlar ise konser salonları ve festivallerdir. İstanbul’daki canlı müzik 
mekânları; klasik müzik için konser salonlarının yanısıra, açıkhava konser mekânları, gece kulüpleri, 
konser ve gösteriye uygun olarak dönüştürülebilecek çok amaçlı salonlardan oluşmaktadır.  
 

                                                             
14 Tevfik Tolga Büyükkınay, Türkiye’de Müzik Endüstrisinin Sektörel Yapısı: Denge Fiyatları Üzerinde “Korsan” Etkisi ve Telif 
Hakları, YL Tezi, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul, 2006, s.21. 
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Tablo 9: İstanbul’daki Konser Salonu ve Müzik Mekânlarının Bağlı Oldukları Kurumlar ve Kurumsal 
Yapılarına Göre Dağılımı, 2010 
 

Konser  
Mekânları 

Merkezi 
Yönetime 

Bağlı 
Kurumlar 

Yerel 
Yönetimlere 

Bağlı 
Kurumlar 

% 
(Merkezi 
ve Yerel 
Yönetim) 

Vakıf Özel Dernek Diğer 

% 
(Vakıf, 
Özel, 

Dernek, 
Diğer) 

Genel 
Toplam 

Konser Salonu 
 

1 2 50,0 1 2 0 0 50,0 6 

Kültür Merkezi 
Sahnesi 

0 43 82,7 1 4 0 4 17,3 52 

Kongre Merkezi 
Sahnesi 

0 2 50,0 0 2 0 0 50,0 4 

Açıkhava Gösteri 
Mekânı  

1 3 57,1 1 2 0 0 42,9 7 

Diğer Gösteri 
Mekânı 

4 2 27,3 2 8 0 6 72,7 22 

Toplam 6 52 % 64 5 18 0 10 % 36 91 
* Kulüpler, İstanbul müzik hayatının önemli bir parçası olsa da, kapsayıcı veri eksikliği sebebiyle bu çalışma 
kapsamında ele alınamamış ve listenin dışında bırakılmıştır. 
Konser Salonu: Kent merkezindeki başlıca konser salonlarını içerir.  
Kültür Merkezi Sahnesi: Kültür merkezleri içinde yer alan, tiyatronun yanısıra diğer gösteri sanatları 
gösterimleri ve etkinlikleri için de kullanılabilen her tip sahneyi ve çok amaçlı salonları içerir. 
Kongre Merkezi Sahnesi: İstanbul'daki 3 büyük kongre merkezinin sahnelerini içerir. 
Açıkhava Gösteri Mekânı: Açıkhava tiyatro sahneleri ve diğer gösteri mekânlarını içerir. 
Diğer Gösteri Mekânı: Yukarıdaki kategorilerin dışında kalan büyük gösteri merkezleri, üniversite sahneleri, 
sahne olarak tasarlanmasa da çeşitli gösteri sanatları etkinliklerinde zaman zaman dönüştürülerek 
kullanılabilen gösteri mekânlarını içerir. 
Kaynak: İstanbul 2010 Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri araştırma verileri 

 
İstanbul gibi 12 milyon nüfuslu bir kentte kamu ve özel aktörlerin yürüttüğü etkinlikler kadar, yerel 
yönetimlerin kültürel etkinlikleri de yaygınlık, çeşitlilik ve ulaştığı insan sayısı açısından önem 
kazanmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçe belediyesinin de bu anlamda son yıllarda çok 
aktif olduğunu söylenebilir. İstanbul’un hemen her ilçesinde açılan kültür merkezleri tiyatro 
gösterileri, çocuklara yönelik etkinlikler, konserler, okumalar, edebiyat sohbetleri, film gösterimleri 
gibi gösteri sanatlarının yanı sıra birçok başka etkinliğe de ev sahipliği yapmaktadır. Canlı müzik 
açısından bu konuya bakıp, İstanbul’daki müzik mekânlarını bağlı oldukları kurum ve kurumsal 
yapılarına göre incelediğimizde, kültür merkezi sahnelerinin kentteki yaygınlık açısından önemi tekrar 
görülmektedir. Bu tür çok amaçlı mekânları da dikkate alarak müzik mekânlarını değerlendirecek 
olursak, %64’ünün merkezi ve yerel yönetimlere bağlı olduğu görülür.  
 
İstanbul’da kent merkezinde başlıca 6 konser salonu (klasik müzik için) bulunmaktadır. Bunlardan bir 
tanesi olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) salonu renovasyon sürecinin başlamasını beklerken 2010 
yılında kapalı kalmıştır. İstanbul’da bunlar da dahil olmak üzere toplam 91 adet müzik mekânı 
bulunmaktadır. Bu rakam konser salonlarının yanısıra özellikle ilçe belediyelerinin kültür merkezleri 
veya kongreler için kullanılan büyük ölçekli çok amaçlı salonları ve açıkhava gösteri ve konser 
mekânlarını da içermektedir. İstanbul, müzik mekânı sayısı açısından dünya kentlerine çok yakın olsa 
da, bunun içinde sürekli olarak müzik için kullanılmayan çok amaçlı salonların çoğunlukta olduğunu 
unutmamak gerekir. Dolayısıyla canlı müzikle ilişkili olan konser salon sayısı ve müzik mekân sayısı 
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New York, Paris, Şanghay ve Tokyo verileri ile karşılaştırıldığında, bu kentlerin gerisinde kaldığımız 
yorumu yapılabilir.  
 
Tablo 10: Canlı Müzik Mekânları ile ilişkili temel göstergeler açısından İstanbul ile beş metropolun 
karşılaştırması 
 
  İstanbul* Londra New York Paris Şanghay Tokyo 

Konser salonu sayısı  6 9 12 5 2 - 

Müzik mekânı sayısı 91 400 151 122 148 132 

Müzik performansı 
sayısı (yıllık) 

- 32.292 22.204 3.612 11.736 7.419 

* İstanbul için; Konser salonu sayısı: Kent merkezindeki başlıca konser salonlarını içerir. 
Müzik mekanı sayısı: Konser salonlarını, tüm gösteri sanatları gibi müziğe de açık olan çok amaçlı 
salonları ve kültür-sanat mekânı olmasa da konser yapılabilen diğer müzik mekânlarını içerir. 
Paris verisi, Fransa ülke verisinden hareketle elde edilen tahmini değerdir. 
- Veri yok 
Kaynak: İstanbul için -  İstanbul 2010 Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri; Londra, New York, 
Paris, Şanghay ve Tokyo için kaynak: London-A Cultural Audit, Alan Freeman, London Development 
Agency.  
 
İstanbul müzik hayatının kalbi canlı müzik yapılan kulüpler ve festivallerde atar. Kulüpler kentin 
kültür-sanat yaşamının önemli bir parçası olsa da, kapsayıcı veri eksikliği sebebiyle bu çalışma 
kapsamında detaylı olarak ele alınamamış ve listenin dışında bırakılmak zorunda kalınmıştır. Caz 
kulüplerinden türkü barlara, uluslararası müzik sahnesinin önemli müzik gruplarının konserlerini 
İstanbullularla buluşturan müzik ve eğlence mekânlarından Türkiye’den genç müzik üretiminin 
dinleyiciyle buluşmasını sağlayan alternatif mekânlara kadar birçok çeşit ve boyutta binlerce kulüp, 
bar ve eğlence mekânı İstanbul’un çeşitli semtlerinde kentin canlılığının önemli aktörleri olarak 
varlıklarını sürdürmekte ve gelişmektedir. 
 
Son yıllarda özellikle açıkhava mekânlarının geçici konser alanlarına dönüştürülmesi küçüklü büyüklü 
birçok festivalle mümkün olmuştur. Yakın zamana kadar müzik etkinlikleri kısıtlı sayıda mekânda 
gerçekleşen konser ya da dinletilerle sınırlıyken bugün büyük konserlerden sokak gösterilerine 
uzanan bir çeşitlilik ve yoğunluktan söz etmek mümkündür. Ancak etkinliklerin gerçekleştiği mekânlar 
kentin merkezi bölgelerinde yığılmıştır. Diğer yandan canlı müzik alanı henüz sektörleşme yönünde 
birçok aşamayı doğru bir şekilde atlatamamıştır. Sektörde konser ve festival düzenleyen birçok firma 
bulunmasına rağmen, bunların arasındaki deneyim ve bilgi farkı ciddi bir uçurum oluşturmakta, 
sektörün geleceğini etkileyecek gelişmelere sebep olmaktadır. Canlı müzik alanı ve eğlence sektörü 
yoğun olarak İstanbul merkezlidir. İstanbul’da ise özel aktörlerin yanı sıra, bu alana en çok kaynak 
aktaran aktörlerden biri yerel yönetimlerdir. Ancak alanda yetişmiş insan azlığı ve bilgisizlik, canlı 
müzik organizasyonlarının yetkin olmayan, aslında sektörde varlığı bilinmeyen şirketler üzerinden 
gerçekleştirilmesine sebep olmakta, bu da standartların ve kalitenin yüksek tutulmasına bir engel 
teşkil etmektedir.  
 
İstanbul’da gerçekleştirilen festivallere bakacak olursak, düzenli olarak gerçekleştirilen müzik, tiyatro 
ve dans buluşmaları/etkinlikleri ile kültür-sanat festivallerinin sayısının her geçen yıl arttığı görülür. 
Bunların bir kısmı uluslararası düzeyde profesyonel organizasyonlarken, büyük çoğunluğu da belirli 
bir sanat disiplinine odaklanmayan, geniş kitlelerin katılımını öngören büyük kültür-sanat festivalleri 
ve etkinliklerdir. İstanbul’da gösteri sanatlarından moda tasarımına kadar çeşitli alanlarda 136 tane 
kültür-sanat festivali gerçekleştirilmektedir.  
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Tablo 11: İstanbul’da Gerçekleştirilen Kültür-Sanat Festivallerinin İlgi Alanlarına Göre Dağılımı 
 
 

Festival Sayısı 
Başlangıç dönemleri 

 
1999 öncesi 

2000-2004 
arası 

2005 sonrası 

Görsel sanatlar ve 
fotoğrafçılık 

10 5 1 4 

Gösteri sanatları 23 6 7 10 
Müzik 27 7 10 10 
Film 35 4 15 16 
Kültür, sanat ve diğer 41 5 20 16 

Toplam festival sayısı 136 27 53 56 

Kaynak: İstanbul 2010 Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri araştırma verileri 
 
İstanbul özellikle 2000’li yıllarda bir “festivaller şehrine” dönüşmüştür. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
(İKSV)’nın 1970’lerden beri yürüttüğü İstanbul festivalleri, elbette bu geleneğin temelini 
oluşturmaktadır. 2010 yılında halen devam etmekte olan 27 profesyonel müzik festivaline 
bakıldığında, bunlardan ilkinin 1990 yılında Pozitif tarafından gerçekleştirilen Efes Pilsen Blues 
Festivali olduğu görülür. Bunu 1994 yılında İKSV’nin festivallerinini Müzik ve Caz olarak ayırmasıyla 
beraber Uluslararası İstanbul Caz Festivali ve Uluslararası İstanbul Müzik Festivali takip eder. Ancak 
2000’li yıllar bu konuda bir çeşitlenme ve sayısal patlamaya sahne olmuştur. Özellikle 2005 yılı 
sonrasında İstanbul’da yapılmaya başlanan müziğin farklı alanlarına odaklanan hafta/günler, şenlikler 
ve festivallerin sayısında ciddi bir artış gözlenmiştir. Yeni katılanların arasında elektronik, rock ve 
popüler müzik kadar, klasik müziğin farklı alanlarına odaklanan festivallerin olması da dikkat çekicidir.  
Festivallerin çeşitliliği ve sayısındaki bu değişim eğiliminin, dijital alanın gelişmesiyle beraber kayıtlı 
müzik satışlarındaki düşüş ve müziğin canlı tüketimindeki artış eğilimine de paralel olduğunu gözden 
kaçırmamak gerekir.  
 
Tablo 12: İstanbul’da Müzik Festivallerinin Başlangıç Yılları ve Türlerine Göre Dağılımı 
 

Festival Türü / Başlangıç  
Yılı Aralıklarına Göre Adet 

1990 – 1999 2000 – 2005 2006 – 2010 Toplam 

Caz 2 1 - 3 

Blues 1 - - 1 

Rock 1 2 2 5 

Pop - - 2 2 

Elektronik - 2 2 4 

Klasik 2 1 4 8 

Diğer * 1 - 4 4 

Toplam 7 6 14 27 

* Türk Müziği, Koro, Opera ve HipHop alanında yapılan festvaller içermektedir. 

Kaynak: İstanbul 2010 Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri araştırma verileri 
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Yakın zamana kadar müzik etkinlikleri kısıtlı sayıda mekânda gerçekleşen konser ya da dinletilerle 
sınırlıyken bugün büyük konserlerden sokak gösterilerine uzanan bir çeşitlilik ve yoğunluktan söz 
etmek mümkündür. Ancak burada sorun, etkinliklerin gerçekleşeceği mekânların kısıtlı olması ve 
kentin belli yerlerine yığılmasıdır. Diğer yandan canlı müzik alanı henüz sektörleşme yönünde birçok 
aşamayı doğru bir şekilde atlatamamıştır. Sektörde konser ve festival düzenleyen birçok firma 
bulunmasına rağmen, bunların arasındaki deneyim ve bilgi farkı ciddi bir uçurum oluşturmakta, diğer 
yandan da gelişen alanda sektörün geleceğini etkileyecek gelişmelere sebep olmaktadır.  
 

“Canlı müzik alanında Türkiye hala orta seviyede gelişmiş bir ülke sayılabilir. İstanbul ise 
Türkiye’de en canlı müzik sahnesine sahip olan kent. Bu alan son yıllarda gelişme eğilimi 
gösterse de, hâlâ  kuralları tam konulmamış, konser ve izleyici sayıları ölçülemeyen, gelir 
ve giderleri kadar ne kadar sponsorluk gelirinin buraya aktığını tam olarak bilemeyen 
bakir bir alan aslında. Bu alanda hiçbir veri yok, sadece tahminle bir takım veriler 
üretebilmek mümkün olabilir. Canlı müzikte esas olarak festivaller ve konserler ciddi 
ekonomik değeri olan önemli bir alan oluştururken, sektörün özel etkinlik ve otellerde 
gerçekleşen konser ve etkinlikler gibi alana ilk bakışta gözükmeyen ciddi gizli bir cirosu 
da var.“ 15 

 
Canlı müzik alanı ve eğlence sektörü yoğun olarak İstanbul merkezlidir. İstanbul’da ise özel aktörlerin 
yanı sıra, bu alana en çok kaynak aktaran aktörlerden biri yerel yönetimlerdir. Ancak alanda yetişmiş 
insan azlığı ve bilgisizlik, canlı müzik organizasyonlarının yetkin olmayan, aslında sektörde varlığı 
bilinmeyen şirketler üzerinden gerçekleştirilmesine sebep olmakta, bu da standartların ve kalitenin 
yüksek tutulmasına bir engel teşkil etmektedir.  
 

“Dünyada eğlence sektörü büyüklüğü 600 milyar $ civarındayken, Türkiye’deki büyüklük 
belli değildir. Buzdağının görünen kısmını belki 20 majör organizatör, 30 menajerlik 
şirketi, 40 ses-ışık şirketi oluşturur. Bunun yanında bir de büyük rakamlı işler yapıp, 
sektörde hiç görünmeyen şirketler vardır. Özel şirketler ve yerel yönetimler tarafından 
bu alanda ciddi bütçeler harcansa da, üretim veya diğer hizmet sektörleri gibi kuralları 
tam belli olup denetlenmediğinden ve kayıtları tam tutulmadığından sistem bu alanı 
görmez.”16 

 
Canlı müzik alanında faaliyet gösteren kurumların sayısı ve uluslararası bağlantılarının artması, 
İstanbul’un uluslararası kültür-sanat ortamındaki yükselen konumu ve yavaş da olsa gelişen altyapının 
sonucunda artık büyük konserlerin İstanbul’da daha sık yapılması söz konusu olmaktadır. 2010 yılında 
gerçekleştirilen U2 konseri bunun önemli göstergelerinden birisidir. U2, Live Nation tarafından Pozitif 
ve İKSV işbirliğiyle, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı katkılarıyla 6 Eylül 2010’da İstanbul 
Atatürk Olimpiyat Stadı’nda bir konser verdi. “360° Tour” kapsamında İstanbul’a gelen U2, Türkiye 
tarihinin en büyük stadyum konserlerinden birisini yapmış oldu. 2010 yılına kadar lojistik koşulların 
sağlanamaması nedeniyle Türkiye’de göremediğimiz U2’yu Pozitif ve İKSV’nin yedi-sekiz senelik 
yoğun çabaları sonucu 2010 yılında İstanbul’da 60 bin kişi izledi. U2 konserinin İstanbul’da 25 milyon 
dolarlık bir ekonomi yarattığı tahmin ediliyor.17 Grup 100 civarında TIR’daki malzemesi ve 300 kişilik 
yabancı ekibiyle İstanbul konserine gelirken, sahne kurulum ve konser öncesi çalışmaları için 
İstanbul’dan da yaklaşık 300 kişi istihdam edildi. 
  
 

                                                             
15 Bülent Forta ile görüşme, MÜYAP Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği Başkanı, 24 Aralık 
2009. 
16 Fırat Kasapoğlu ile görüşme, TESDER Türkiye Eğlence Sektörü Derneği Başkanı ve The Partners Yöneticisi, 26 
Mart 2010. 
17 Konserle ilgili veriler www.pozitif.info ‘dan derlenmiştir. 
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2.3. Diğer Aktörler 
 

Müzik sektörünün temel yapısını üretimde eser sahipleri, yorumcu sanatçılar ve albüm yapım 
şirketleri ile dağıtımda konser salonları ve festivaller belirlemektedir. Ancak bunların dışında kalan 
alanda, sanatçıların hakları, kurumların mesleki paylaşımı veya politikayı etkileme gibi öncelikli 
sebeplerle bir araya gelen çeşitli sivil örgütlenmeler de mevcuttur. Meslek birliği, dernek veya vakıf 
olarak örgütlenen bu yapılar çok sayıda kurulmuş olsa da, zaman içinde bunlar etkinliğini 
kaybedebilmektedir. Bu açıdan İstanbul genelinde aktif olarak çalışan meslek birliklerinden öne 
çıkanlar dikkate alınmıştır.  
 
Müzik sektöründe eser sahibi ve bağlantılı hak sahibinin fikri mülkiyet haklarının korunması  için 
lisanslama ve hak takibini yürüten 6 meslek birliği bulunmaktadır. Meslek birlikleri kendi üyelerine ait 
olan yapımların radyo ve TV'ler ile otel, lokanta, bar, diskotek, mağaza vb. kamuya 
açık alanlarda kullanımının yazılı izne bağlanması ve birlik koruması altında bulunan yapımları izinsiz 
yayınlayan kişi ve kurumlarla yasalar çerçevesinde mücadele etmekle ilgilidirler. Bu alanda yasal 
çerçeve ve denetim mekanizmalarının oluşması, meslek birlikleri ile yapılan ortak çalışmaların 
geliştirilmesi ve dünya standartlarının yakalanması, hem sektörün ekonomik değer üretimindeki 
kayıpları ve korsanı önlemek açısından, hem de sanatçıların üretim karşılıklarının kendilerine dönmesi 
ile koşullarının iyileştirilmesi açısından çok önemlidir. Bu açıdan meslek birliklerinin sektördeki aktif 
rolü de önem kazanmaktadır. 
 
Tablo 13: Müzik Sektöründe Meslek Birlikleri,  Dernekler ve Vakıflar 
 

Kurum Yapı Çalışma Alanı 

MÜYAP Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları 
Meslek Birliği 

Meslek Birliği Müzik 

MÜYORBİR Müzik Yorumcuları Meslek Birliği Meslek Birliği Müzik 

MESAM Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri Meslek 
Birliği 

Meslek Birliği Müzik 

MSG Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği Meslek Birliği Müzik 

MÜZİKBİR Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram 
Yapımcıları Meslek Birliği 

Meslek Birliği Müzik 

MÜYABİR Müzik Yapımcıları Birliği / Bağlantılı Hak 
Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği 

Meslek Birliği Müzik 

TESDER – Türkiye Eğlence Sektörü Derneği Dernek Eğlence Sektörü 

İstanbul Filarmoni Derneği Dernek Klasik Müzik 

POPSAV Popüler Müzik Sanatçıları Vakfı Vakıf Pop Müzik 

Semiha Berksoy Opera Vakfı Vakıf Opera 

Türk Musikisi Vakfı Vakıf Türk Müziği 

Kaynak: İstanbul 2010 Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri araştırma verileri 
 
Özellikle son yıllarda dijital müzikteki gelişmeler ve lisanslama üzerinden hak takibinin yöntemlerinin 
değişmesiyle beraber, dijital müziğin web ortamında takibini kolaylaştırmak üzere Eylül 2007’den 
itibaren her biri farklı paydaşların haklarını koruyan ve takip eden 4 meslek birliği (MÜYAP, MESAM, 
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MSG, MÜYORBİR) tüm telif gelirlerini tek bir havuzda toplamak ve müzikte lisanslama ve telif 
konusunda tek bir referans noktası oluşturmak üzere ortak bir çalışma başlatmıştır.  Lisanslama ve 
telif hakları takibi konusunda bu işbirliği sonucunda, dijital müziğin takibi kurulan sistem sayesinde 
otomatik olarak yapılabilmektedir. Veritabanlarındaki 2 milyona yakın albümdeki şarkıların telif 
hakları dijital ortamda bu sistemle takip edilebilse de, hala dijital alanda kullanımın önemli bir oranı 
kayıtdışı kalmaktadır. Bu anlamda dünyadaki bazı iyi örnekler model uygulama olarak takip edilebilir. 
Özellikle sektördeki aktörlerin en önemli taleplerinden birisi, arkadan takip eden değil önleyici bir 
sistemin kurulmasıdır. Bu konuda örnek gösterilenlerden birisi Almanya’da uygulanan sistemdir.  
 

“Örneğin Almanya'da bir ticari işletme olarak belediyeye ruhsata başvurduğunuzda, nasıl 
çöp vergisi alınıyorsa, müzik kullanan mekânların da öncelikle ilgili meslek birliği olan 
GEMA ile anlaşması gerekiyor, ruhsat ancak bundan sonra alınabiliyor. Türkiye’de ise 
böyle bir sistem işlemiyor, sistem arkadan takip ediyor, bunun önleyici hale gelmesi 
gerekir. Almanya iyi bir model olarak önerilebilir. Türkiye’deki sistemin de bürokrasiden 
kurtarılıp daha hızlı ve masrafsız işler duruma getirilmesi gerekiyor.“ 18 

 
Sistemin işleyişindeki bu ve benzeri sorunlar sebebiyle, Türkiye’deki lisanslama ve telif hakları 
konusunda yapılan çalışmalar, özellikle belli başlı Avrupa ülkelerinin oldukça gerisinde kalmıştır.  
 

“MÜYAP her sene üyelerine telif haklarından yaklaşık 20 milyon TL pay dağıtır. Ancak bu 
rakam toplam telif pastasında Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin yüzde biri bile 
değildir. Telif gelirlerinden yoksun olmak, kültürel üretimi üstlenen yapımcı firmaların 
küçük ölçekli işletmeler olarak kalmasına yol açmakta. Bu bağlamda dünya örneklerine 
baktığımızda temsili lisanslama ve dijital alanda iki farklı örnek model çıkar. Lisanslama 
alanında dünyada en efektif çalışan ülke Almanya’dır; MÜYAP'ın muadili olan meslek 
birliğinin yıllık cirosu 1 milyar 80 milyon EUR’dur. Tabii Almanya'da lisanslama sürecinin 
çok uzun süre önce başlamış olması ve yasaların işleyişi lisanssız müzik kullanımını 
neredeyse sıfıra yakına indirmiştir. Dijital müzikte ise model ülke olarak ABD dikkate 
alınabilir. Dijital müzik kullanımının daha çok ABD'de çıkmış ve başarı kazanmış olması 
buna sebep olmuştur. Diğer taraftan Uzakdoğu ülkelerinde mobil müzik diye tabir edilen 
cep telefonları üzerinden kullanım sektörü tamamen fiziki albümün dışına kaydırmış 
durumdadır.” 19 

 
Kayıtlı müzik alanında aktif olarak çalışan meslek birliklerinin canlı müzik alanında benzerleri ise birlik 
anlamında henüz bulunmamakla beraber, 2009 yılında kurulan TESDER İstanbul’dan etkinlik ve 
konser organizasyonu, teknik, servis sağlama, mekân, biletleme ve menajerlik alanlarındaki başlıca 
aktörlerden yaklaşık 50 üyesiyle, alanın çalışma standartlarını belirlemek konusunda çalışmalar 
yürütmeyi hedeflemektedir.  
 

“AB uyum yasaları çerçevesinde eğlence sektörünü de etkileyecek düzenlemeler zaten 
birkaç yıla kadar gelecektir, onlara hazır olmak gerekir. Uluslararası şirketlerin Türkiye 
temsilcilikleri yavaş yavaş bu standartları ihtiyaçtan uygulamaya başladılar. TESDER de 
bu doğrultuda lisanslama çalışmaları yapmak için İngiltere ve Almanya'dan bazı 
kurumlarla işbirliği içinde çalışmalar başlatıyor. Amacımız uzun vadede eğitimlerle yeni 
firmaların sektöre katılımını desteklemek ve güçlendirmek.” 20 

 

                                                             
18 Barış Şensoy ile görüşme, MSG Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği Genel Sekreteri, 1 Mart 2010. 
19 Bülent Forta ile görüşme, MÜYAP Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği Başkanı, 24 Aralık 
2009 
20 Fırat Kasapoğlu ile görüşme, TESDER Türkiye Eğlence Sektörü Derneği Başkanı ve The Partners Yöneticisi, 26 
Mart 2010. 
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3. Eğitim 
 

İstanbul’da devlet ve vakıf üniversiteleri ile özel kurs ve sertifika programlarında farklı seviyelerde 
müzik eğitimi verilmektedir. Müzik eğitimi veren konservatuvar, fakülte ve programları barındıran 
devlet ve vakıf üniversitesi sayısı 6 iken, kurs ve diğer sertifikalı eğitim veren kurum sayısı 7’dir.  

 
Tablo 14: İstanbul’da Müzik Eğitimi Veren Kurumların Sayısal Dağılımı 
 

Eğitim Kurumu Türü  Adet 

Kurslar ve diğer sertifikalı eğitim veren kurumlar 7 

Üniversiteler 
Devlet 4 

Vakıf 2 
Toplam Üniversite 6 

Kaynak: İstanbul 2010 Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Araştırması verileri 
 
Toplam 6 üniversitede müzik üzerine toplam 14 farklı programda lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim 
verilmektedir. Bu programların 11 tanesi devlet üniversitelerinde, geriye kalan 3 tanesi vakıf 
üniversiteleri altındadır. Çoğunluğu lisans düzeyinde olan bu eğitim programlarının kontenjanı 
yaklaşık 250 kişidir.  
 
Tablo 15: İstanbul’da Müzik Eğitimi Veren Yüksek Eğitim Kurumları  
 

Eğitim Kurumu Adı Kurum Türü Eğitim Türü Fakülte Bölüm 

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet 

Lisans 
Türk Musikisi Devlet 
Konservatuvarı 

Çalgı 

Kompozisyon 

Müzikoloji 

Müzik Teorisi 

Müzik Teknolojileri  

Ses Eğitimi 
Yüksek 
Lisans  
+ Doktora 

İTÜ Müzik İleri 
Araştırmalar Merkezi 

Etnomüzikoloji, 
Tarihsel Müzikoloji, 
Management, Tonmaister 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi 

Devlet Lisans Devlet Konservatuvarı 
Müzik 

Müzikoloji 

Marmara Üniversitesi Devlet Lisans 
Güzel Sanatlar 
Fakültesi 

Müzik  

Yıldız Teknik Üniversitesi Devlet Lisans 
Sanat ve Tasarım 
Fakültesi 

Müzik Toplulukları 

Haliç Üniversitesi Vakıf Lisans Konservatuvar 
Türk Musikisi 

Opera ve Konser Şarkıcılığı 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Vakıf Lisans 
Fen-Edebiyat 
Fakültesi 

Müzik 

Kaynak: İstanbul 2010 Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Araştırması verileri 
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4. Mekânsal Analiz 
 
Müzik yaratımında şirketleşme oranı çok düşük olduğu için bireysel üretimin mekânsal dağılımını 
takip etmek çok mümkün değildir. Dolayısıyla müziğin yaratım ve üretim süreci 
haritalanamamaktadır. Ancak yapımcı şirketler üzerinden bakacak olursak Türkiye’deki müzik 
üretiminin ekonomik olarak İstanbul’da yoğunlaştığı görülür.  İstanbul Ticaret Odası (İTO)’na kayıtlı 
firmalar arasında İstanbul’da müzik sektöründe faaliyet gösteren firmalar iki ana kategoride ele 
alınmıştır. “Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri” yürüten firmalar, temelde albüm yapım 
şirketleri ve kayıt stüdyolarını kapsarken, “Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve video 
kayıtlarının perakende ticareti”ni yürüten firmalar fiziki albüm satış noktalarına işaret etmektedir. 
 
Şekil 2: Müzik Sektöründeki Firmaların İstanbul’da Mekânsal Dağılımı  
 

 
 
İstanbul’da müzik albüm yapım şirketleri İTO kayıtlarına göre merkez ilçelerde yoğunlaşmaktadır. 
Kayıtlı şirketlerin büyük çoğunluğu Avrupa yakasında olmak üzere %75’i sırasıyla Fatih, Beşiktaş, Şişli, 
Beyoğlu ve Kadıköy’de faaliyet göstermektedir. 1980’lerden sonra kayıtlı müziğin ve plak şirketlerinin 
İstanbul’da yoğun olarak kurulduğu yer Unkapanı’nda İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ) 6. Blok 
olmuştur. 1990’ların sonlarına kadar İstanbul’da müzik yapımının kalbi olarak bilinen Unkapanı, 
sektördeki yapım biçimleri ve işleyişin değişmesi ile bu anlamdaki merkez niteliğini diğer merkezi 
ilçelerle paylaşmaya başlamıştır. Ancak Şekil 3’de de görüleceği gibi halen Unkapanı’nda albüm yapım 
şirketleri yoğun olarak gözükmektedir. Bunun temel sebebi artık aktif olarak albüm yapmayan birçok 
eski şirketin, eski albümlerin mekanik hakları yani telif gelirlerini alarak varlıklarını sürdürmeleri, bu 
sebeple de şirketlerini kapatmamalarıdır. Diğer yandan aktif olarak üretim yapan şirketlerin Beşiktaş, 
Şişli ve Beyoğlu gibi merkezi semtlerde yoğunlaştığı görülmektedir. Dağıtıma bakıldığında ise, Şekil 
4’te de görüldüğü gibi fiziki albüm satış firma ve mekânları oldukça azdır. Bunun temel sebebi, 
yukarıdaki bölümlerde de kapsamlı olarak ortaya koyulduğu gibi, müzik dağıtımında dijital satışların 
yükselen grafiğidir.  
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Şekil 3: Ses Kaydı ve Müzik Yayıncılığı Yapan Firmaların İstanbul’da Mekânsal Dağılımı  
 

 
 
Şekil 4: Müzik ve Video Kayıtlarının Satışını Yapan Firmaların İstanbul’da Mekânsal Dağılımı  
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5. Mevzuat 
 

5.1. Kanunlar 
 

Müzik endüstrisinde kayıtlı ve canlı müzik alanlarında üretim, dağıtım, gösterim ve tüketimi doğrudan 
ilgilendiren kanun ve yönetmelikler aşağıda belirtilmiştir. 
 

1- 5846 / Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu  
Resmi Gazete Tarih: 13/12/1951 Sayı : 7981 
Kültür ekonomisini oluşturan tüm sektörler için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu telif haklarının 
düzenlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini 
meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, 
seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren 
yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını 
belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve 
usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir.  
 

2- 5651 / İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 
Resmi Gazete Tarih: 23.05.2007  Sayı : 26530 
Bu kanunla içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların 
yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve 
erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usulleri düzenlenmektedir. 
 

3- 6940 / Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası Kuruluşu Hakkında Kanun 
Resmi Gazete Tarih: 29/3/1957  Sayı : 9572 

 
 

5.2. Yönetmelikler 
 
4- İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik  
Resmi Gazete Tarihi: 30.11.2007   Sayısı: 26716 
 

5- Fikir Ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller İle Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan 
Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik  
Resmi Gazete Tarihi:13.04.2006 Sayısı:26138 
 

6- Fikir Ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik  
Resmi Gazete Tarihi: 17.05.2006  Sayısı: 26171 
 

7- Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Koroları ve Toplulukları Yönetmeliği 
Resmi Gazete Tarihi: 06.07.2006  Sayısı: 26220 
 

8- Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya 
Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  
Resmi Gazete Tarihi: 18.04.2005 Sayısı: 25790 
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9- Eser, İcra, Yapım ve Yayınların Kullanılması ve/veya İletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik  
Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2004 Sayısı: 25486 
 

10- Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Tip Statüsü  
Resmi Gazete Tarihi: 30.01.2003  Sayısı: 25009  
 

11- Kayıt ve Tescil Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik    
Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2002  Sayısı: 24936  
 

12- Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  
Resmi Gazete Tarihi: 08.11.2001 Sayısı: 24577 
 

13- Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları 
Hakkında Tüzük 
Resmi Gazete Tarihi: 01.04.1999  Sayısı: 23653 
 

14- Kültür ve Turizm Bakanlığı Senfoni Orkestraları Solist Sanatçılarının Çalışma Usulleri Hakkında 
Yönetmelik  
Resmi Gazete Tarihi: 08.01.1999 Sayısı: 23577 
 

15- Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesine İlişkin Yönetmelik 
Resmi Gazete Tarihi: 16.11.1997 Sayısı: 23172 
 

16- Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği 
Resmi Gazete Tarihi: 16.11.1997 Sayısı: 23172 
 

17- Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Halk Müziği Repertuar İnceleme ve Danışma Kurulu 
Yönetmeliği 
Resmi Gazete Tarihi: 10.10.1988  Sayısı: 19955 
 

18- Video Bant ve Ses Kaseti Çoğaltacak Dolum Tesislerinin Nitelikleri ve Dolum Tesislerinde 
Uyulması Gereken Kurallar Hakkında Tebliğ  
Resmi Gazete Tarihi: 19/11/1988  Sayısı: 19994 
 

19- Fikir ve Sanat Eseri Sahiplerinin Verecekleri Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik  
Resmi Gazete Tarihi: 04.09.1986 Sayısı: 19211 
 

20- Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yönetmeliği  
Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1970 Sayısı: 13411 
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6. Sektörün Sorunları 
 

İstanbul’da müzik sektörünün sorunları, değer üretim zincirindeki yaratım, üretim, dağıtım ve tüketim 
süreçlerindeki eğilimler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Değer zincirinde özel olarak bir aşamaya 
dair olmayan ve tüm süreçleri etkileyebilecek sorunlar genel olarak ele alınmıştır.  
 
 

6.1. Yaratım ve Üretimdeki Sorunlar 
 

1) Çalışma koşulları – sosyal güvence 
Müzik sektöründe özellikle bireysel çalışmanın yoğunlaştığı üretim sürecinde kurumsallaşma 
oranı düşüktür. Birçok sanatçı yaratım sürecinde bağımsız çalışmayı tercih etmekte veya 
başka bir alternatifi olmadığı için zorunlu olarak bu yola başvurmaktadır. Bu noktada sorun  
besteci ve söz yazarı gibi eser sahipleri ile yorumcu sanatçılarla müzisyenlerin sosyal 
güvencelerinin olmamasıdır. Türkiye’de sanatçılar için bağımsız çalışma sisteminin de sosyal 
güvenlik sistemi içine dahil edilmemesi, alandaki üretimin koşullarını olumsuz yönde 
etkileyen en önemli sorunlardan birisidir.  
 

2) Sanatçıların dolaşımı 
İstanbul’da müzik sektöründe uluslararası alana yönelik hareketlenmeler özellikle 2000 yılı 
sonrasında artmıştır. Artık Türkiye’den daha fazla sanatçı uluslararası festivallere katımakta, 
konserler vermekte, uluslararası albüm yapım şirketleri ile çalışmakta, kayıtlı ve canlı müzik 
alanında yabancı sanatçılarla işbirliği yapmakta, ödüller kazanmaktadır. Sanatçıların 
uluslararası alana entegrasyonu yönündeki bu olumlu gelişmeler, çoğunlukla kendi imkanları 
ile yürüttükleri bir süreçtir. Ancak özellikle sık seyahat eden müzik grupları için vize 
uygulamalarındaki süreç ve masraflar bu konudaki temel zorluklardan birisini 
oluşturmaktadır. Sanatçıların seyahat etmesini, yurtiçinde daha fazla turne yapabilmesini 
kolaylaştıracak destek politikaları ve uluslararası sanatçı dolaşımını kolaylaştıracak, seyahat 
kolaylığı sağlayacak vize muafiyet veya destek uygulamalarının eksikliği bu alandaki önemli 
sorunlar olarak öne çıkmaktadır.  
 

3) Sanatçı destekleme programlarının olmaması 
Müzik alanında üretim yapan genç sanatçıları teşvik etmek için yarışma mantığı yerine yeni 
destekleme programlarının geliştirilmemiş olması, alanın önemli eksikliklerindendir.  

 
4) Yaratıcılığın (piyasa şartlarında) erimesi 

Sanatçıların, geçimlerini sağlayabilmek için eğitmenlik ya da piyasadaki (müzisyenler için) 
jingle üretimi, reklam veya televizyon işleri ile dizi sektörüne kayması, kendi sanatsal 
üretimleri için geriye zaman bırakmamaktadır. Bu durum, önemli bazı yeteneklerin piyasa 
koşulları içinde yaratıcılıklarının törpülenmesine veya sadece işin ihtiyaçlarına göre 
şekillenmesine sebep olmaktadır.  

 
5) Prova mekânı eksikliği 

Müzikte yaratım sürecinde provalar çoğunlukla stüdyo kiralayarak veya oluşturulan ev 
stüdyolarında yapılmaktadır. Daha çok kendi imkanları ile yaratım sürecini yürüten sanatçılar 
için stüdyoların sağlanacak desteklerle provalara tahsis edilmesi mümkün olabilir.  
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6.2. Dağıtım ve Tüketimdeki Sorunlar 
 

1) Sanatın dolaşımı 
İstanbul, kayıtlı ve canlı müziğin üretim ve tüketiminde önemli bir merkezdir. Ancak İstanbul 
içinde de üretim ve tüketim merkezdeki belirli bölgelerde toplanmaktadır. Üretilen müziğin 
ve konserlerin İstanbul içinde, Anadolu’da ve Avrupa’da dolaşımının desteklenmesi 
konusunda bir kamu politikası olmaması, düzenli olarak sanat dolaşımını zorlaştırmaktadır. 
 

2) Kayıtdışılık – korsan  
Teknolojik gelişmeler sonucunda özellikle müzikte dijital alanın gelişmesiyle, sektördeki 
kayıtdışı albüm yayıncılığı ve korsan problemi farklı bir boyut kazanmıştır. Artık birçok grup ve 
sanatçı, kendi albümlerini ücretsiz olarak da web ortamında yayınlar duruma gelmiştir. 
Dolayısıyla, sektörün lokomotifi olan albüm yayıncılığı, yavaş yavaş dijital alanın 
olanaklarından faydalanmaya başlamıştır. Bu durumda korsan üretim sorunu da  tanım 
değiştirmiştir. Kültür Bakanlığı’nın meslek birlikleri ile telif hakları takibi ve korsanla mücadele 
konusunda yaptığı çalışmalar dikkate değer olsa da; alanda “korsanın gerçekten korsan olup 
olmadığı” da tartışılır durumdadır. Dolayısıyla, bu geçiş döneminde yapılacak çalışmaların, 
alandaki dinamikleri gözönüne alarak yürütülmesi, korsanla mücadele sırasında müzik 
dinleyicisinin haklarının da göz önünde bulundurulması önemlidir.  
Sadece kayıtlı değil, aynı zamanda canlı müzik alanında da kayıtdışılık oranı yüksektir. 
Kayıtdışılığın yüksek olması sektörde yeterli veri olmamasına, bu sebeple bir yatırım sektörü 
olamamasına sebep olmaktadır. Canlı müzikte özellikle özel etkinlik yapanlar, düğünler, 
belediyeler, vs. gibi alanlar en çok kayıtdışı kalan alanlardır.  
 

3) Mekân sorunları 
İstanbul’da büyük ölçekte konserler için mekân eksikliği, sayıları her geçen gün artan kongre 
merkezi sahneleri ile çözülmeye çalışılsa da, buralar profesyonel anlamda konserler için 
yetersiz kalmaktadır. Özel girişimlerle yapılan arenalar açılması teşvik edilirken, mevcut 
sahnelerin de (AKM, Emek Sineması gibi) kaybedilmemesi için yeterli çaba gösterilmemesi ve 
sahip çıkılmaması sorunu ile uğraşmak gerekmektedir.  
 

4) Bağımsız festivallerin destek yetersizliği sebebiyle gelenekselleşememesi 
İstanbul’da müzik sektöründe  gelenekselleşen ve İstanbulluların beslenebildiği festivallerin 
sayısı sınırlıdır. Bu sorunun temel sebeplerinden birisi, uzmanlaşmış bu tür festivalleri yürüten 
bağımsız aktörlerin finansal destek anlamında yalnız bırakılmasıdır. 
 

5) Müzik fuarı eksikliği 
Müzik fuarları, sektörün aktörlerinin bir araya gelmesini sağlayan önemli platformlardır. İşin 
önemli bir kısmını ağ kurmanın oluşturduğu müzik gibi bir konuda fuarların Türkiye’de 
gelişmemiş olması, sektörün aktörlerinin buluştuğu alanların kısırlığı, alandaki iletişim ve 
gelişmenin önünde bir engeldir.  
 

6) Canlı müzik alanında çalışma standartlarının olmaması 
Türkiye'de konser organizasyonu yapan, organizasyon için teknik veya servis sağlayan 
şirketler ve bu şirketlerde çalışanların önemli bir bölümü, bu alanda eğitim görmüş ve yeterlik 
kazanmış değildirler. Dolayısıyla alandaki hizmet ve malzemenin standartlarının 
oluşturulabilmesi için öncelikle çalışma standartlarının oluşturulması, sektörel eğitimlerin 
artırılması yönünde teşvik edici olacak ve alanda verilen hizmetin kalitesinin yükselmesini 
sağlayacaktır. Sektörde çalışanların uzman eğitimlerinden yoksun olması, burada bir eğitim ve 
lisanslama süreci ihtiyacını doğurmaktadır. Ancak bu konuda Türkiye’de eğitim verecek 
uzman eksikliği de vardır.  
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6.3. Genel Sorunlar 
 

1) Müzik endüstrisini düzenleyici bir kamu politikası olmaması  
Müzik alanında görünür tek kamu politikası, değer zincirinin sonunda meslek birlikleri ile eser 
sahibi ve icracı sanatçılarla yapımcıların telif hakları takibinin yapılmasıdır. Kültür ve Turizm  
Bakanlığı’nın meslek birlikleri ile telif hakları takibi ve korsanla mücadele konusunda yaptığı  
çalışmalar dikkate değer olsa da; müzik üretimi, yaratıcılığın geliştirilmesi, kayıtlı ve canlı 
müziğin dinleyicisiyle buluşturulması aşamalarında herhangi bir destek mekanizması veya 
alanı belirleyen regülasyonlar bulunmamaktadır. Dolayısıyla kamu politikaları güncel olanı – 
bugünün müziğini yeterince desteklememektedir.  
 

2) Sektörün parçalı yapısı 
Film yapımcıları, müzik yapımcıları, yayınevleri gibi başlıca kültür endüstrilerinin temel 
aktörlerinin küçük ölçeli işletmeler olarak kalması, hem üretimin kalitesini düşürmekte, hem 
de bu alana yapılacak yatırımın çok parçalı olmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla 
uygulanacak politikalarda bu parçalı yapının varlığı ve sorunları dikkate alınmalıdır.  
 

3) Fikir ve sanat Eserleri Kanunu uygulamasındaki sorunlar 
Bu kanun kapsamında belirlenmiş olan hakların eser sahiplerine dağıtılması ile ilgili sıkıntılar 
ve korsanlık, kültür ekonomisi sektörlerinin temel sorunlarından biri olarak ele alınmaktadır. 
Kanunla ilgili en temel sıkıntı uygulamada ortaya çıkmaktadır. Zira bu kanun, telif haklarının 
ihlali halinde getirilecek cezai yaptırımları tanımlar, ancak konuyla ilgili uygulamalar, bu 
yaptırımların telif hakları ihlali konusunda yeterince caydırıcı olmadığını gözler önüne 
sermektedir. Dolayısıyla bu yasanın temelde telif haklarını, eserin doğuşundan itibaren 
sahibinde kabul eden, buradaki ihlallerde yaptırımları uygulanabilir olan, açık, net bir ifadeyle 
yeniden ele alınması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, eser sahibinin ve bağlantılı hak 
sahiplerinin haklarını kapsayan maddelerle ilgili çözüm bekleyen noktalar bulunmaktadır. 
Üniversite ve mahkemelerde alanı geliştirmeye yönelik bazı çabalara rağmen hala hem 
doktrin hem de uygulama bazında bazı belirsizliklerin devam etmesi, müzikte fikri mülkiyet 
konusunda hukuki çerçevenin sağlam kurulmuş ve işler durumda olmaması işleyişte 
sıkıntılara yol açmaktadır. Bu ve benzeri sıkıntıları giderecek bir yasa tasarısı hazırlanmalıdır.  
 

4) Telif haklarının takibi ve dağıtımındaki sorunlar 
Müzikte eser sahiplerinin (besteci ve söz yazarı) üretimlerinin geri dönüşü telif haklarıyla 
olmaktadır. Meslek birliklerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile telif hakları takibi konusunda 
yaptığı çalışmalarda özellikle son 5 yılda dikkate değer gelişmeler olsa da, henüz lisanslama, 
telif haklarının takibi ve eser sahiplerine dağıtımı konusunda gelişmiş ülkelerdeki standartlara  
erişildiği söylenemez. Sonuçta gelinen noktadan hala ne üyeler, ne telif toplanan mekânlar, 
ne de tüketiciler memnundur. Türkiye’den sanatçılar, Avrupa ülkelerinde eserlerinin satışı ve 
telifleri konusunda detaylı döküm ve haklarının tamamını alabilirken, Türkiye içindeki durum 
biraz daha muallak kalmaktadır. Dağıtımda hangi kriterlere göre kime ne kadar dağıtıldığı 
konusu, halen alandaki aktörler arasında tartışma konusudur.  
 

5) Canlı müzikte vergilendirme – stopaj ve rüsum 
Alandaki tüm aktörlerin en temel ortak sorunlarının başında, rüsum ve stopaj uygulaması 
gelmektedir. Canlı müzikte bilet satışı üzerinden alınan yaklaşık %10 oranındaki rüsum / 
eğlence vergisi, halihazırda bilet gelirleri ile ayakta kalmakta zorluk çeken mekânlar için 
önemli bir sorundur. Ayrıca konserlerde sahne alan sanatçıların tüm giderleri üzerinden 
kesilen stopajın da, dünyadaki vergi uygulamalarında örneği yoktur.  
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6) Müzik ve işitsel kültürel mirasın korunması 
Türkiye’deki işitsel kültürel mirasın korunması konusunda çalışmalar yürütülmemesi, arşiv 
olmaması, mevcut arşivlerin de yeterince iyi korunmaması, yetersiz olması ve kamuya kapalı 
olması önemli sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 

7) Eğitim 
- Üniversite konservatuvar eğitiminin  çağdaşı yakalamakta yavaş kalması 

Müzik alanında konservatuvar eğitiminin günceli ve çağdaş müziği yakalayamaması.  
- Çok sesli müziğe dayanan eğitimin erken yaşta başlamaması 

Örgün eğitimde genç yaşta başlayan müzilk eğitiminin çok sesli müziğe dayandırılmaması. 
 

8) Sektör verileri  
Canlı müzik alanında sektörel birçok veri toplanmamakta, dolayısıyla sektörle ilgili araştırma 
ve geliştirme konularında geri kalınmaktadır.  

 
 

7. Politika Önerileri 
 

İstanbul; dinamik yapısıyla üretimi tetiklemesi, merkezi bir kültür, sanat ve eğlence hayatı olmasıyla 
birçok sanatçı tarafından yaşamak için tercih edilen bir şehir haline gelmiştir. Bu eğilimin bir avantaja 
dönüştürülmesi de, ancak bu alanın gelişmesinin yolunu açacak politikalarla mümkün olacaktır. Bu 
çalışma kapsamında toplanan mevcut veriler ve müzik sektöründe çalışan ve üreten çeşitli aktörlerle 
yapılan görüşmelerde tespit edilen sorunlara çözüm oluşturabilecek politikalar için bazı öneriler 
aşağıda sıralanmaktadır.  
 
 

7.1. Yaratım ve Üretimde Öneriler 
 

1) Sanatçı destek programları 
Genç çağdaş sanatçıların üretimini desteklemek için yarışmalar yerine sanatçı rezidans 
programları düzenlenmesi ve sanatçılara yönelik  burs imkanları yaratılması. 

 
2) Üretime destek 

Toplum tarafından çok desteklenen ve tüketilen popüler müziklerin ötesinde, bilet satışları ile 
ayakta kalma şansı bulamayan çağdaş müzik  ve yok olmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar 
alanında kamu desteğinin artırılması,  bu alanlarda üreten sanatçıların cesaretlendirilmesi.  

 
3) Çalışma koşulları – sosyal güvence 

Serbest çalışmanın sosyal güvenlik sistemi içine dahil edilmesi – sanatçılara belirli bir ödenek 
sağlanması veya işsizlik maaşının belirli sürelerde bu kapsama alınması (örneğin üretim 
sürecinde (3-5 ay) provalarda sanatçılara sigorta ve maaş sağlanması, vs.). 
  

4) Müzikte üretimin desteklenmesi 
Müzikal üretimde, özellikle kayıt aşamasında, kamu tarafından desteklenen, genç sanatçıların 
kayıt yapabileceği stüdyolar açılması. 
 

5) Korolar 
Profesyonel ve amatör koroların bir üretim alanı olarak ele alınması – eğitimde önemli bir 
araç olarak kullanılması. 
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6) Sanatçıların dolaşımı 
Sanatçıların seyahat etmesini, yurtiçinde daha fazla turne yapabilmesini kolaylaştıracak 
destek politikaları , uluslararası sanatçı dolaşımını kolaylaştıracak vize muafiyet veya destek 
uygulamaları , yurtdışı temsillerinin tanıtım kapsamında seyahat desteği alması  - bir sanatçı 
mobilite fonu oluşturulması. 
 

7) Eğitim 
Konservatuvar eğitiminin çağdaş gelişmelere ayak uyduracak şekilde yenilenmesi için 
üniversiteler ve YÖK ile çalışmalar yürütülmesi ve ilköğretimde çağdaş sanat eğitiminin 
başlaması için müfredat değişiklikleri yapılması için MEB ile çalışmalar yürütülmesi. Yetenekli 
gençlerin sanat eğitimi almalarını kolaylaştıracak fon, burs, staj ve rezidans programları 
oluşturulması. 
 
 

7.2. Dağıtım ve Tüketimde Öneriler 
 

1) Sanatın dolaşımı 
Müzik üretiminin konserler vasıtasıyla İstanbul içinde, Anadolu’da ve Avrupa’da dolaşımınn 
desteklenmesi . 

 
2) Bağımsız festivaller 

Bağımsız müzik festivallerini destekleme programı oluşturulması. 
 

3) Müzik fuarları 
Sektörün aktörlerinin bir araya gelmesini sağlayan fuar yapılması – desteklenmesi. Türkiye 
müzik sektörünün yurtdışı müzik fuarlarına katılımının desteklenmesi.  
 

4) Çalışma standartları 
Canlı müzikte çalışma standartlarının oluşturulması, bu doğrultuda eğitim programları ve 
lisanslama çalışmaları yürütülmesi.  
 

5) Vergiler 
Canlı müzikte vergilendirme – stopaj ve rüsum – uygulamasının kaldırılması için ilgili 
bakanlıklarla çalışmalar yürütülmesi.  
 

6) Sektör verileri 
Canlı müzik alanında sektör verilerinin sağlıklı biçimde toplanması için hem TÜİK, hem de İTO 
veri toplama sistemlerinde düzenleme yapılması gerekmektedir. TÜİK’te müzik için alan 
açılması, İstanbul için de İTO’nun kültür-sanat-spor altında veri toplarken kategorizasyonu 
yenilemesi önerilebilir. Ayrıca şirketler piyasada marka isimleriyle tanındığından, mevcut 
sistemdeki şirket adı bazlı veri toplamaya marka bilgileri de eklenmelidir. 
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