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ÖZET 

Bu çalışmada youtube üzerinde dijital müzik eğitimi materyalleri yayınlayan kanallar üzerine bir araştırma 

yapılmıştır. Örneklem grubunu oluşturan kanalların izlenme oranları, abone sayıları, kanallarda yayınlanan video türleri 

incelenmiştir. Kanallarda yayınlanan video türlerine genel olarak bakıldığında, müzik eğitiminde özellikle çalgı eğitimi 

boyutuna yönelik bir repertuvarın varlığı göze çarpmaktadır. Bunun yanı sıra solfej eğitimi, kontrpuan eğitimi gibi müzik 

teorisi alanına yönelik videoların da kanallarda yayınlandığı gözlenmiştir. Kanallarda yayınlanan videolar genel olarak üç 

gruba ayrılmıştır: performans, notasyon ve eğitim. Performans grubuna giren videolarda müzik eserlerinin icrasına yönelik 

canlı performans(live performance) ya da bir fon resmi üzerine ses dosyası işlenerek hazırlanan videolar yer almaktadır. 

Notasyon videolarında ise eserlere ait notaların interaktif ya da sabit videolama tekniğiyle işlendiği videolar yer almaktadır. 

Eğitim amaçlı videolarda ise kanallarda genellikle bir çalgıya ait öğretim konularına yönelik içerikler gözlenmiştir. Bu 

çalışmada notasyon grubuna giren bir de Youtube kanalı açılarak bu alana yönelik içerikler hazırlanarak yayınlanmıştır. 

Çalışmada notasyon alanına yönelik bir müzik videosunun nasıl hazırlanması gerektiğine yönelik teknikler de kısaca 

anlatılmıştır. Çalışmada Muzikolaj kanalının gerçek zamanlı istatistiklerinden faydalanılmıştır. Kanalda yayınlanan notasyon 

videoların izlenme süresi, izlenme sayısı, beğeni sayısı, izleyici hedef kitlesi, paylaşım sayısı, ortalama görüntüleme süresi 

gibi konularda elde edilen verilerle ilgili görüşler ortaya konulmuştur. Sonuç olarak bu çalışma ile Youtube üzerinde yayın 

yapan kanallardan elde edilen veriler yorumlanarak etkili bir Youtube kanalı oluşturabilmek için gerekli olan teknikler ile 

ilgili görüşlerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Müzik, müzik eğitimi, youtube,  

 

ABSTRACT 

In this study a research was done about channels which broadcast digital music education materials on youtube.  

Ratings, numbers of subscribers and the video types of these sample channels were analyzed.  Video types broadcasting in 

the channels usually has a repertory oriented to instrument education. Besides that it was observed videos about music theory 

such as solfege training, counterpoint education are broadcasted.  Videos broadcasting in the channels are generally separated 

into three groups. Performance, notation and education. In videos in performance group there is a live performance of a 

musical piece or an audio file on a background picture.  In notation videos there are videos in which notes of a music piece 

processed by interactive or stable video making method. In education videos usually there is a context about teaching an 

instrument. In this study a YouTube channel in notation group was also opened and some context was prepared to broadcast. 

Also methods how to prepare a music video about notation were mentioned briefly. Real-time statistics of Muzikolaj channel 

were used.  A lot of opinions were presented from the data obtained from view duration, view number, number of like, target 

group, number of share, trivial screening duration of the notation videos broadcasting in the channel. As a result by 

interpreting data obtained from the channels in YouTube opinions about the methods to make an effective YouTube channel 

were presented. 

Key Words: Music, music education, youtube. 

GİRİŞ 

Dijital platformlarda sosyal medya ögelerinin farklı alanlarda günden güne yaygınlaşarak 

hayatın bir parçası olmaya başladığı bir çağda müzik eğitimine yönelik dijital kaynakların da varlığı 

son günlerde başlı başına bir araştırma konusu haline gelmiştir. “Sosyal medya, insanları bir araya 

getiren, topluluklar oluşturmasını sağlayan, kullanıcıların oluşturduğu, üzerinde tartıştığı ve 

değiştirebileceği içerikler oluşturmasını ve birbirleriyle kolay bir şekilde paylaşmasını sağlayan 

etkileşimli web aracı olarak tanımlanabilir” (Kilis ve diğerleri, 2014: 20).  

Özellikle son birkaç yıl içerisinde youtube video paylaşım platformunda dijital müzik eğitimi 

materyalleri olarak adlandırabileceğimiz paylaşım türleri yaygınlaşmaya başlamıştır. “Artık her iş 

alanında kullanılan bilgisayarlar, tabletler veya akıllı telefonlar gibi hayatın akışını hızlandıran 

cihazlarla yaşamak oldukça doğal bir hale dönüşmüştür. Kabul etmeliyiz ki bu sayede faydalı veya 
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zararlı her tür bilgiye saniyeler içerisinde ulaşmamız mümkün olabilmektedir” (Mustul, Yüksel, 2016: 

389).  

İnternetin de yaygınlaşmasıyla birlikte eğitim amaçlı kullanılan video türleri de çağın gelişimine 

paralel olarak günden güne artmaya başlamıştır. “Sosyal ağlar insanların birbirleriyle sadece iletişim 

kurmalarını sağlamayıp aynı zamanda milyonlarca insanın belirli bir amaç etrafında örgütlenmesini, 

sosyal grupların belirli amaçlar için mekândan bağımsız bir şekilde bir araya gelmesini de sağlamıştır. 

İnsanlar sosyal ağlarda geçirdikleri zaman içerisinde iletişim kurmanın yanı sıra eğlence, alış-veriş, 

bilgi edinme, boş zamanı değerlendirme gibi etkinlikler de gerçekleştirmektedir” (Diker, 2016: 377). 

Bu anlamda düşünüldüğünde sosyal medya devlerinden youtube, kullanıcılar tarafından oluşturulan 

kanallar yoluyla milyonlarca kişinin birbiriyle iletişim-paylaşım olanağı bulunan bir video kütüphanesi 

haline gelmiştir.  

Bu kütüphanede yer alan videolar izleyicilere farklı alanlarda hitap etmektedir. “Bilgi ve 

iletişim teknolojilerinde sıklıkla kullanılan videolar, kalıcı öğrenme sağlayan ve öğrencilere zengin bir 

öğrenme ortamı sunan teknolojik araçlardır” (Yıldırım, Özmen, 2011: 1). “Birçok fonksiyonel şekilleri 

hareketli kılması ve çeşitli görsel, işitsel ve yazılı metinleri aynı anda birleştirip bilgileri aktarması 

videonun önemli özellikleridir. Bu nedenle, gözleme dayalı öğretimde videonun pozitif etkisi vardır. 

Ayrıca, performans yanlışlıklarının veya davranışlarının düzeltilmesinde de kullanılabilen bir araçtır" 

(Gökbudak, 2004).  

Müziğin farklı alanlarında dijital müzik videolarının eğitim amaçlı kullanılmasıyla birlikte 

sosyal medyanın hissedilir bir şekilde desteği görülmeye başlamıştır. “E Öğrenme kapsamında ifade 

edilen 'internete dayalı eğitim', birçok alanda olduğu gibi müzik eğitiminin en önemli boyutlarından 

birisi olan çalgı eğitimi alanında da eğitim ortamlarının değişmesine zemin hazırlamış, çalgı 

eğitiminin sosyal paylaşım siteleri vasıtasıyla internet üzerinden yapılabilmesine, desteklenebilmesine 

olanak sağlamıştır” (Değirmencioğlu, 2014: 2). Bu anlamda dijital müzik materyallerinin sergilendiği 

sosyal medya platformu olan youtube, eğitsel açıdan çeşitlilik gösteren bir müzik kütüphanesi olarak 

kullanılmaya başlamıştır.  

Youtube üzerinde paylaşılan videolar genel olarak kullanıcılar tarafından yoruma kapatılmadığı 

sürece yayınlanan materyaller hakkında bir tartışma ortamı da oluşturmaktadır. Sosyal medyanın 

özellikle öne çıkan özelliklerinden birisi de paylaşılan içerikler ile ilgili yorumların yapılabilmesidir. 

“Oluşan yeni interaktif ortamda kullanıcılar her konuda duygu ve düşüncelerini yazabilmekte, öneri ve 

eleştirilerini getirebilmektedir” (Çelik, 2014: 29). Böyle düşünüldüğünde eğitsel amaçlı kullanılan 

dijital müzik materyalleri üzerinde yorumlar ve görüşler belirtilerek farklı bir sosyal iletişim modeli de 

kullanılmaktadır.  

“Birçok konuda müzik öğretmeninin fonksiyonlarını üstlenebilen bilgisayarların ve bilgisayar 

yazılımlarının müzik eğitimindeki ağırlığı da günden güne artmakta ve bu teknolojiler 21. yüzyılın 

çağdaş müzik eğitiminin ayrılmaz birer parçası haline gelmektedirler (Levendoğlu, 2004: 2). Youtube 

üzerinde müzik eğitimi anlamında düşünülecek olursa ilk yayınlanan videolar genellikle performansa 

yönelik olarak paylaşılıyordu. Günümüzde hala performans videoları yayınlanmaya devam etmektedir. 

Ancak performans videolarından farklı olarak bilgisayar ortamında geliştirilen programlar aracılığıyla 

(snagit, camtasia, finale, sibelius, tonica fugata, garage band, logic pro, iMovie vs) dijital müzik 

eğitimi materyalleri hazırlanarak video formunda youtube üzerinde yayınlanmaya başlamıştır. 

Youtube kanallarında kimi zaman etüt, eserlerin notasyon videoları hazırlanırken kimi zaman da 

herhangi bir müzik teorisi konusunda ders anlatımı videolarının bilgisayar programlarının farklı 

özelliklerinden faydalanılarak hazırlanan eğitim amaçlı videolar paylaşılmaktadır.  

Notasyon videoları hazırlamak için gerekli olan bilgisayar programları ve tekniklerinden kısaca 

bahsedilecek olursa ilk iş olarak bir nota yazım programına ihtiyacı vardır. Kullanım amacı ve hedef 

kitleye göre Finale, Sibelius, Tonica, MuseScore yada Logic Pro gibi nota yazım programlarından 

birisi kullanılabilir. Bu programlarda yazılacak herhangi bir müzik etüt ya da eserini notasyon 

videosuna dönüştürmek için birkaç aşama daha vardır. Video dönüştürücü programın kullanımına göre 

yazılan notanın mp3, wav gibi ses dosyalarına dönüştürülmesi de gerekebilir. Kullanılan işletim 

sistemi, ses kartı, işlemci gibi donanımsal ve yazılımsal bilgisayar gereksinimleri, ortaya çıkacak 

dijital videonun kalitesini doğrudan etkilemektedir. Snagit ve Camtasia bilgisayarda eş zamanlı 
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görüntü ve ses kaydı almaya yönelik TechSmith firmasının üretmiş olduğu yazılımlardır. Windows ve 

OSX işletim sistemlerinde kullanılabilen versiyonları da olan bu programlar ile bilgisayar ortamındaki 

görüntü ve sistem sesinin kaydedilmesi mümkün olduğu gibi ekran görüntüsü kaydedilirken bir 

mikrofon yardımı ile programın veya ekran görüntüsü kaydedilen iş parçacıkları hakkında yapılacak 

açıklamaların video ile eş zamanlı kaydı yapılabilmektedir. Örnek olarak finale nota yazım 

programının tanıtımına dair bir video hazırlarken bir yandan program kullanılırken mikrofon yardımı 

ile de eş zamanlı olarak program uygulamasının nasıl yapıldığına dair ekran görüntülerinin 

açıklamaları yapılabilir. Bu veya benzer tarzlarda videolar hazırlanırken yukarıda bahsedilen donanım 

kalitesinin işletim sistemleri ile etkileşimleri önemlidir. Bu sebeple farklı işletim sistemlerinde farklı 

teknikler kullanma gereği duyulabilmektedir. Windows ortamında genellikle ses kartı 

kullanılmadığında yukarıda bahsedilen iki programla eş zamanlı görüntü ve ses kaydı alındığında 

ortaya çıkan medya formlarında ses konusunda çoğunlukla yankılanma, çınlama gibi kaliteyi etkileyen 

durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu duruma çözüm olarak notaların ses dosyalarını nota yazım 

programlarında wav, mp3 gibi formlara ayrıca dönüştürerek, ekran görüntü kaydı yardımcı 

programlarıyla video dosyasını da ayrıca alarak windows movie maker, iMovie gibi programlarda ses 

ve görüntünün birleştirilmesi yoluna da gidilmektedir. IOS işletim sisteminde ses kartı kullanılsa da 

kullanılmasa da bu gibi sorunlarla karşılaşılmadan direkt olarak eş zamanlı ses ve video kaydı 

yapılabilinmektedir. Bu sebeple kullanıcılar tarafından genellikle notasyon veya buna benzer dijital 

müzik materyalleri hazırlanırken işletim sistemi olarak IOS tercih edilmektedir.    

Bu ve benzer teknikler ile hazırlanarak Youtube kanallarında izleyici kitlelerine hitap eden 

dijital müzik materyallerinden eğitim amaçlı olarak kullanılanlarını sınıflandıracak olursak performans 

ve notasyon videoları olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür.  

Performans videolarında genellikle herhangi bir müzik eseri ya da etüdün icrasına, ya da 

belirlenen bir çalgının öğretim tekniklerine dayalı bir yapı hakimdir. Kanallarda yayınlanan 

performans  videoları en yaygın olan dijital müzik materyalleri olarak göz önünde durmaktadır. 

Performans videolarının son zamanlarda en yaygın kullanılan şekli ise müzik teorisi anlatımı, çalgı 

öğretimi, ses eğitimi gibi çeşitli müzik eğitimi alanlarına hitap etmektedir. Bu sebepledir ki 

performans videoları izleyici kitlesi üzerinde belirleyici faktörlerden birisi olan “ilgi alanına yönelik 

olmaları” bakımından oldukça faydalı bir görünüme sahiptirler.  

İkinci ana başlığı oluşturan notasyon videolarında ise yukarıda kısaca bahsedilen yöntem ve 

tekniklerle müziğin farklı alanlarına yönelik yayınlanan dijital müzik eğitimi materyalleri söz 

konusudur. Bu video türleri içerisinde müzik teorisi eğitimi, solfej eğitimi, çalgı eğitimi, ses eğitimi, 

okul şarkıları alt yapıları gibi alt başlıklar yer almaktadır. Bu alanda yayınlanan videoların genellikle 

çalgı eğitimine yönelik olarak kullanıldığı gözlenmektedir. Çalgı eğitiminde sıklıkla karşılaşılan ritim 

aksaklıkları, teorik olarak nota bilgisinin yetersiz olmasından kaynaklanan yanlış icra sorunları, 

üzerinde çalışılan eserin icrasını doğru bir dinleme ve ötesinde izleme ile üstesinden gelinebilecek 

sorunlardır. Youtube üzerinde yayınlanan bu tarzdaki notasyon videoları, bu anlamda öğrencinin 

öğretmenden uzak kaldığı durumlarda, icra hatalarını önleyebilmesine, öğretmen tarafından tavsiye 

edilen notasyon videoları ile doğru olanı hatırlamasına imkan sunduğundan dolayı hedef kitle 

açısından oldukça yüksek bir izlenme oranı elde etmektedir.    

Kanallarda yayınlanan bu iki türe hitap eden video türleri izleyici kitlesine dair veriler de ortaya 

koymaktadır. Kanal popülaritesi kanallarda yayınlanan içeriğin kalitesi ve popülaritesi ile doğru 

orantılıdır. Özellikle bu sebeple dijital müzik yayını yapan kanalların ortak özelliği olarak müzik 

eğitiminin farklı alanlarında kullanılan eğitsel içerik popülaritesi yüksek olan tüm kanallarda hemen 

hemen tekrar etmektedir. Performans videoları alanında keman, piyano, viyolonsel, gitar, flüt gibi 

popüler çalgılara ait etüt ve eserlerin icraları öğretimine yönelik videolarının sıklıkla tekrar edildiği 

görülmektedir. Notasyon videoları alanında ise yine popüler çalgılara ya da eserlere ait notaların ve 

ilgi çekici, güncel, popüler eserlerin notalarına yönelik hazırlanan videoların sıklıkla tekrar edildiği 

görülmektedir.  

Her iki video türünde yayın yapan kanalların kitle tutabilmesi, izleyici oranını yükseltmesi ve 

kanal popülaritesini artırabilmesi için farklı yöntem ve teknikler de kullanılmaktadır. Diğer sosyal 

paylaşım sitelerinde yapılan paylaşımlar ile kanalların reklamları yapılabildiği gibi yine Youtube 
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üzerinde yapılacak reklam anlaşmaları ile kanalın izleyici çekebilmesi için çeşitli yollara da 

başvurulduğu bilinmektedir. Reklamların yanı sıra kanallarda yayınlanan videoların özelliklerine göre 

sınıflandırılabilmesi de önemlidir. Bunun için genellikle oynatma listeleri kullanılmaktadır. Oynatma 

listeleri ile ardıl video serileri hazırlanarak izlenme oranına etkisi artırılmaktadır. Biten bir videonun 

ardınca benzer ya da seri halinde yayınlanması izleyiciler üzerindeki süreklilik hissini sağladığından 

oldukça faydalı etkiler ortaya koymaktadır. Kanal kartları, abonelikler, marka bilinci oluşturma gibi 

Youtube kanal politikalarına paralel bir yayın prensibi ile kısa sürede izleyici kitlesi tutabilmek için 

gereksinimler sağlanabilmektedir. Yorum, Beğeni, Paylaşım gibi Youtube uygulamaları kanalı 

zamanla arama sonuçlarında yukarılara taşımaktadır. Bu üç etkenin yanı sıra yayınlanan videolara ait 

etiketlerin etkisi de göz önünde bulundurulması gereken bir diğer durumdur.  

Bu bilgiler ışığında bu çalışmada dijital müzik yayını yapan ve Youtube üzerinde belirli bir 

popülarite elde etmiş olan “Lypur”, “The great repertoire”, “Sheetmusic2print” ve “Yiğitcan Gözoğlu” 

isimlerinde yayın yapan kanallar genel olarak incelenmiştir. Bu kanallara ait istatistiklerin elde 

edilmesinde sınırlılıklar var olduğundan dolayı çalışmanın ana verilerini içeren “muzikolaj” kanalı 

üzerinde ayrıntılı bir inceleme yapılmıştır. Özellikle kanal popülaritesi ve izleyici kitlesi tutma 

konusunda yukarıda bahsedilen özelliklerin yerinde ve tutarlı olup olmadığını tahlil edebilmek 

amacıyla açılan muzikolaj kanalı ile dijital müzik materyallerinin izleyici kitlesi açısından ne derece 

talep gördüğünün tespiti de bir anlamda mümkün hale getirilmiştir. Yine hangi tarzda dijital eğitim 

videolarının ne ölçüde izlenebildiği konusunda da fikirler ortaya çıkmaya başlamıştır.  

Genel olarak incelenen müzik kanalları ve bu kanallara benzer türde dijital müzik eğitimi 

materyallerinin yayınlandığı Muzikolaj kanalına ait veriler incelenerek izleyici kitlesi(abone sayısı), 

beğeni, izlenme sayısı, paylaşılan video türleri gibi veriler de ortaya konulmuştur. Tablolarda sunulan 

veriler 17.09.2016 tarihinde elde edilmiştir.  

BULGULAR ve YORUM 

Tablo 1. Dijital Müzik Eğitimi Yapan Kanal Örneklerine Ait Genel Veriler 

 

Veriler 

Kanallar 

Lypur 
The Great 

Repertoire 
Sheetmusic2print 

Yiğitcan 

Gözoğlu 

Yayına Başlama Tarihi 26.06.2006 03.03.2012 27.09.2010 26.07.2006 

Toplam Abone Sayısı 314261 15989 5422 536 

Toplam Video Sayısı 204 434 916 247 

Görüntüleme Sayısı 42427124 2716290 4042626 508958 

Tablo 1’de dijital müzik eğitimi alanında videolar yayınlayan dört farklı Youtube kanalından 

elde edilen genel veriler gözlenmektedir. Kanallar içerisinde görüldüğü üzere en yüksek izlenme ve 

abone sayısına sahip olan kanal Lypur’dur.  

Resim 1 - Lypur Kanal Resmi 
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26.06.2006 tarihinden itibaren toplamda 204 video yayınlayan kanal 314261 abone ile 42 

milyonun üzerinde bir görüntüleme sayısı elde etmiştir. Kanalda piyano eğitimine yönelik performans 

videoları yer almaktadır. Popüler olan bir çalgıya yönelik etkili bir yöntem kullanılarak hazırlanan 

videoların izleyici kitlesi üzerinde ne gibi etkileri olacağına dair rakamlar oldukça etkili sonuçlar 

ortaya koymaktadır.  

Resim 2 - Sheetmusic2print Kanalından Ekran Görüntüsü 

 

Yayınladığı 916 video ile görüntüleme sayısında ikinci sırada yer alan Sheetmusic2print kanalı 

notasyon videoları tarzında dijital müzik materyalleri yayınlayan bir kanal olarak tablo ikide yerini 

almıştır. Kanalın abone sayısı 5422 olmakla birlikte 27.09.2010 tarihinden itibaren farklı çalgı 

türlerine ait etüt eserlerin videolarını yayınlamaya devam etmektedir. Kanal yayına başladığı gün 

itibariyle 3 milyona yakın bir görüntüleme sayısı elde etmiştir.  

Resim 3 - The Great Repertoire Kanal Resmi 

 

The Great Repertoire piyano eğitiminde sıklıkla kullanılan popüler eserlerin finale 

programında notasyon videolarına dönüştürülmesi ile ortaya çıkan dijital müzik materyallerini 

paylaşan 15989 abone ile yayın hayatına devam eden bir kanal olarak tablo 1’de yer almaktadır. 

Abone sayısı bakımından ikinci, görüntüleme sayısı açısından ise üçüncü sırada yer alan kanalda 434 

video yer almaktadır. Kanalda 400 üzerinde notasyon videosu yer almaktadır. Ancak bu videolardan 

bazıları aynı eserin farklı çalgılar ile seslendirilerek tekrar yayınlanmasından kaynaklanmaktadır. 

Farklı renklerde çalgılarla aynı eserin farklı duyulmasını da sağlayan kanaldaki videolar 03.03.2012 

tarihinden bu yana yayın hayatına devam eden kanalın farklı bir yönü olarak gözlenmiştir.  

Resim 4 - Yiğitcan Gözoğlu Kanal Resmi 
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Kendi ismi ile açtığı kanalda çoğunlukla solfej eğitimine yönelik notasyon videoları yayınlayan 

Yiğitcan Gözoğlu 26.07.2006 tarihinden itibaren 536 abone sayısı, 247 video sayısı ve toplamda 

508958 görüntüleme sayısı ile tablo 1’de yer almaktadır. Genellikle müzik teorisine yönelik dijital 

müzik materyalleri yayınlanan kanalda kontrpuan derslerine yönelik anlatımların yer aldığı videolarda 

yer almaktadır. Kanalda ayrıca performansa dayalı videolar da yer almaktadır.  

Resim 5 - Yiğitcan Gözoğlu Kanalında Kontrpuan Dersleri Oynatma Listesi Görüntüsü 

 

Muzikolaj Örneğine Ait Veriler 

Resim 5 - Muzikolaj Kanal Resmi 

 

Tablo 2. Muzikolaj Kanalı Genel Verileri 

Yayına Başlama Tarihi 25.06.2016 

Abone Sayısı 85 

Video Sayısı 312 

Toplam İzlenme Sayısı 29262 

Ortalama Görüntüleme Süresi (Dakika) 21  

Toplam Görüntüleme Süresi (Dakika) 10433 

Toplam Beğeni Sayısı 128 

Toplam Paylaşım Sayısı 120 



2 .  U l u s l a r a r a s ı  M ü z i k  v e  D a n s  K o n g r e s i ,  2 6 - 2 8  E y l ü l  2 0 1 6 ,  M u ğ l a  

 

7 

Tablo 2’den elde edilen verilere göre Haziran 2016 itibariyle yayına başlayan muzikolaj kanalı 

85 abone sayısına ulaşmıştır. Toplamda 312 video yayınlanan kanalda yaklaşık üç ay gibi bir sürede 

29262 görüntüleme sayısı elde edilmiştir. Bu görüntüleme sayısının süre olarak verilerine bakıldığında 

toplamda 10433 dakika ve ortalama 21 dakika olmak üzere izlenme oranı elde edilmiştir. Yayınlanan 

videolardan 128 beğeni ve 120 paylaşım sayısı tespit edilmiştir.  

Tablo 3. İzlenme Oranlarının Cinsiyete Göre Dağılımı  

Cinsiyet 

Erkek Kız 

%57 %43 

Kanal izleyici kitlesinin %57 erkek, %43 kız olarak tespiti tablo 3 de görülmektedir.  

Tablo 4. İzlenme Sürelerini Belirleyen Trafik Kaynakları 

Trafik Kaynakları 

(İzlenme Süresi 
% 

Oynatma Listeleri 44 

Önerilen Videolar  32 

Youtube Arama  8 

Diğer (paylaşımlar) 16 

İzlenme sürelerini belirleyen trafik kaynakları verilerini gösteren tablo 4’te oynatma listelerinin 

izlenme oranına olumlu bir etkisinin olduğu gözlenmektedir. Seri halinde yayınlanan videoların 

paylaşımına imkân sunan oynatma listeleri kanalların popülaritesini de artırmaktadır. Bunun en 

belirgin örneği ise Youtube özelliği olan önerilen videolar bölümünde kanalda yayınlanan videoların 

paylaşılmasıdır. Bu veriye önerilen videolardaki %32’lik değer ile ulaşılmıştır. Youtube üzerinde 

videoların ya da kanalların popüler olabilmesinin en belirgin özelliği ve temel şartı zamanla Youtube 

sitesinin kendi oluşturduğu konu başlıklarında ilgili videoların yer alabilmesidir. Muzikolaj kanalında 

yer alan videoların Youtube üzerindeki klasik müzik konu başlığı içerisinde önerilen videolarda yer 

aldığı da tespit edilmiştir (resim 6). 

Resim 6 - Klasik Müzik Konu Başlığında Önerilen videolar bölümünde muzikolaj kanalı 

önerisi ekran görüntüsü 
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Tablo 5. Abone Oranlarının İzleme Süresine Etkisi 

 İzlenme süresi (dakika) Görüntüleme 

Abone Olmayan Kullanıcı 9320 26855 

Abone olan Kullanıcı 1114 2407 

Tablo 5’ten elde edilen verilere göre toplamda 85 abone ile elde edilen izlenme süresinin 1114 

dakika, görüntüleme sayısının ise 2407 olduğu görülmektedir. Abone olmayan kullanıcılardan elde 

edilen verilere göre ise 9320 dakikalık bir izlenme süresi ve 26855 görüntüleme sayısı görülmektedir. 

Youtube üzerinde yapılan yayınlarda izleyici kitlesi tutma abone sayıları ile gerçekleşmektedir. 

İzlenme oranlarına mutlak bir etkisi vardır. Muzikolaj kanalının 3 aylık yayın hayatında elde edilen 

veriler de bunun bir göstergesidir. Abone izlenme etkisinin yanısıra abone olmayan kullanıcıların 

etkilerinin daha fazla olduğu görülmektedir. Bu etkinin çarpanlarını ise yayınlanan video türlerinin 

popülaritesi, ilgi çekiciliği, paylaşımlardan kaynaklanmaktadır.  

Tablo 6. Coğrafi Bölgelerden Elde Edilen İzlenme Sayılar 

Coğrafi Bölge İzlenme süresi (dakika) 
Görüntüleme 

Sayısı 
Coğrafi Bölge 

İzlenme 

süresi 

(dakika) 

Görüntüleme 

Sayısı 

Türkiye 7128 26160 Şili 3 6 

Almanya 1214 961 Hong Kong 3 4 

Meksika 380 203 Tayland 2 3 

İspanya 327 378 Tayvan 2 2 

Filipinler 249 174 Rusya 2 1 

Japonya 184 116 Porto Riko 2 6 

Fas 134 149 İsrail 2 2 

Peru 129 73 
Dominik 

Cumhuriyeti 
1 1 

ABD 122 62 Laos 1 3 

Guatemala 86 28 Güney Afrika 1 1 

İtalya 81 221 Macaristan 1 2 

Arjantin 74 86 Panama 1 2 

Azerbaycan 69 175 Lübnan 1 1 

İsviçre 54 30 Paraguay 1 1 

Brezilya 34 94 Jersey 1 1 

Fransa 22 40 Kolombiya 1 4 

İsveç 0 1 Avusturya 1 1 

Polonya 17 4 Bosna Hersek 0 2 
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Avustralya 16 5 Litvanya 0 1 

Kıbrıs 13 42 Réunion 0 1 

Yunanistan 9 6 Kuveyt 0 1 

Venezuela 8 19 Hırvatistan 0 1 

Çek Cumhuriyeti 8 10 Bulgaristan 0 1 

Birleşik Arap Emirlikleri 7 20 Singapur 0 2 

Birleşik Krallık 6 9 Hindistan 0 1 

Belçika 5 27 Endonezya 0 1 

Hollanda 4 5 Güney Kore 0 1 

Kanada 4 14 Romanya 0 1 

Vietnam 0 1 Yeni Zelanda 0 1 

Bilinmeyen Bölge 20 94  

Tablo 6’da coğrafi bölgelerden elde edilen izlenme sayıları görülmektedir. Muzikolaj kanalında 

3 aylık yayın süresinde toplam 58 bilinen 1 bilinmeyen bölgede farklı sayılarda izlenme oranları elde 

edilmiştir. Verilere göre en fazla izlenme oranında ilk beşte yer alan ülkeler sırasıyla Türkiye, 

Almanya, Meksika, İspanya ve Filipinler’dir.  

SONUÇ  

Çalışmada elde edilen veriler doğrultusunda dijital müzik eğitimine yönelik Youtube 

kanallarının günden güne yaygınlaşmakta olduğu görülmektedir. Belirgin bir izleyici kitlesine de hitap 

eden Youtube üzerinde bu içeriğe yönelik yayın yapan kanallar teknolojinin getirdiği yenilikler 

doğrultusunda kimi zaman etüt, kimi zaman eser, kimi zaman da farklı konular üzerinde hazırlanan 

dijital müzik materyallerini paylaşarak kullanıma sunmaktadır. Çalışmada incelenen kanalların 

paylaşmış oldukları videoların -izlenme oranları açısından- olumlu sonuçlar ortaya koyduğu tespit 

edilmiştir. Abone sayıları, toplam görüntüleme sayıları bu olumlu sonuçların ürünüdür. Yine 

çalışmada örnek olarak gösterilen 4 kanala ait genel veriler incelenmiştir. Çalışmaya temel teşkil 

etmesi için açılarak yayın hayatına başlayan Muzikolaj kanalının ise Youtube analitikler bölümünden 

ayrıntılı veriler elde edilerek tablolar halinde çalışmada gösterilmiştir. Muzikolaj kanalından elde 

edilen 3 aylık veriler kapsamında dijital müzik materyallerinin abone tutma, paylaşım, beğeni gibi 

youtube özellikleri açısından oldukça yüksek bir talep gördüğü söylenebilir. Kanalın yayın hayatına 

başlamasından sadece 1 ay gibi kısa bir süre sonra youtube önerilen videolar kapsamında kanala ait 

videoların gösterilmesi de dijital müzik materyallerinin ilgi çekici bir özelliğini vurgulamakta olduğu 

kanısına varılabilir. Genel olarak incelenen dijital müzik materyali yayını yapan kanalların izleyiciler 

tarafından talep gördüğü ve bu talepler doğrultusunda benzer kanalların da açıldığı gözlenmiştir.  
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