2023 MESAM-MSG GENEL LİSANSLAMA TARİFESİ
EK-A UMUMA AÇIK MAHALLER
1.KONAKLAMA TESİSLERİ OTEL-TATİL KÖYÜ-MOTEL-APART OTEL-HOSTEL-PANSİYON-KAMPİNG-BASİT KONAKLAMA BELGELİ TESİSLER
1.A TURİZM BELGELİ TESİSLER (ODA BAŞI)

MESAM+MSG

5 YILDIZ/1.SINIF TATİL KÖYÜ

1.439,32 ₺

4 YILDIZ

1.008,80 ₺

3 YILDIZ

713,25 ₺

2 YILDIZ

501,19 ₺

1 YILDIZ/PANSİYON

346,97 ₺

a) Tarife, odalarıyla birlikte konaklama tesisinin statüsünü kazanabilmesi / koruyabilmesi için ilgili mevzuata göre odalarıyla birlikte sahip olması gereken zaruri sayıda
mekanları da (bar, restoran, spor salonları, eğlence yerleri gibi) kapsar. Zaruri olanlar dışındaki mekanlar kendi tarifelerince ayrıca tarifelendirilir.
b) Tarife, tesislerin sadece oda fiyatı üzerinden tarifelendirilmesi anlamına gelmemektedir. Bu tarife, tesislerin izin bedellerinin oda sayıları üzerinden belirlenmesine dair bir
hesaplama modelidir.
c) Özel belgeli tesisler ile butik oteller, statüsüne ve niteliklerine göre MESLEK BİRLİKLERİ tarafından belirlenen yıldız kategorisine ait bedeller üzerinden tarifelendirilecektir.
d) Konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin dışındaki kişilerin de girerek (konaklama ücreti ödemeye gerek olmaksızın) faydalanabildikleri / hizmet alabildikleri
(yukarıda "a" bendine göre zaruri olan) mekanlar (bar, restoran, spor salonları, eğlence yerleri gibi) kendi tarifeleri uyarınca tarifelendirilir.
e) Santral müziği ayrıca tarifelendirilir.
f) Günlük etkinlik, konser, düğün ve bayi toplantısı vb. ücretli/ücretsiz organizasyonlar ayrıca 4.KONSER-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER-SERGİLER-ÖZEL EĞLENCELER STADYUMLAR VE BENZERİ MAHALLER deki kendi kategorisinden tarifelendirilir.
1.B BASİT KONAKLAMA BELGELİ TESİSLER (ODA BAŞI)

MESAM +MSG

200'DEN FAZLA ODAYA SAHİP BASİT KONAKLAMA BELGELİ TESİSLER

1.439,32 ₺

101 - 200 ODAYA KADAR BASİT KONAKLAMA BELGELİ TESİSLER

1.008,80 ₺

71 - 100 ODAYA KADAR BASİT KONAKLAMA BELGELİ TESİSLER

713,25 ₺

31 - 70 ODA ARASI BASİT KONAKLAMA BELGELİ TESİSLER

501,19 ₺

30 ODAYA KADAR BASİT KONAKLAMA BELGELİ TESİSLER

346,97 ₺

MOTELLER, KAMPİNGLER, TERMAL TESİSLER

501,19 ₺

PANSİYONLAR, HOSTELLER, KAMUYA AİT EĞİTİM, DİNLENME
TESİSLERİ VE MİSAFİRHANELER

346,97 ₺

a) Tarife, odalarıyla birlikte konaklama tesisinin statüsünü kazanabilmesi / koruyabilmesi için ilgili mevzuata göre odalarıyla birlikte sahip olması gereken zaruri sayıda
mekanları da (bar, restoran, spor salonları, eğlence yerleri gibi) kapsar. Zaruri olanlar dışındaki mekanlar kendi tarifelerince ayrıca tarifelendirilir.
b) Tarife, tesislerin sadece oda fiyatı üzerinden tarifelendirilmesi anlamına gelmemektedir. Bu tarife, tesislerin izin bedellerinin oda sayıları üzerinden belirlenmesine dair bir
hesaplama modelidir.
c) Özel belgeli tesisler ile butik oteller, statüsüne ve niteliklerine göre MESLEK BİRLİKLERİ tarafından belirlenen yıldız kategorisine ait bedeller üzerinden tarifelendirilecektir.
d) Konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin dışındaki kişilerin de girerek (konaklama ücreti ödemeye gerek olmaksızın) faydalanabildikleri / hizmet alabildikleri
(yukarıda "a" bendine göre zaruri olan) mekanlar (bar, restoran, spor salonları, eğlence yerleri gibi) kendi tarifeleri uyarınca tarifelendirilir.
e) Santral müziği ayrıca tarifelendirilir.
f) Günlük etkinlik, konser, düğün ve bayi toplantısı vb. ücretli/ücretsiz organizasyonlar ayrıca 4.KONSER-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER-SERGİLER-ÖZEL EĞLENCELER STADYUMLAR VE BENZERİ MAHALLER deki kendi kategorisinden tarifelendirilir.

2.EĞLENCE TESİSLERİ-EĞLENCE YERİ-GECE KULÜBÜ-DİSKOTEK-PAVYON-GAZİNO-BAR (KAFE -BAR)-TAVERNA-KABARE-ÖZEL PLAJLAR / YILLIK
2.A 1. LOKANTA (*)
MÜZİK YAYINI 0-50 m²
MÜZİK YAYINI 51-100 m²
Ek her m²

7.541,06 ₺
12.363,60 ₺
98,87 ₺

(*) Müşterilerin sadece yemek yedikleri, yemek dışında sosyalleşmek adına mekanda vakit geçirmedikleri işletmelerdir. Müşterinin asıl amacı vakit geçirmek değil, yemek
ihtiyacını karşılamaktır.
2.A 2. RESTORAN - CAFE (*)

MESAM+MSG

MÜZİK YAYINI 0-50 m²

10.084,16 ₺

MÜZİK YAYINI 51-100 m²

14.336,64 ₺

Ek her m²

131,71 ₺

MÜZİK YAYINI (HAFTADA 2 GÜNE KADAR CANLI MÜZİK DAHİL) 0-50
m²

14.462,75 ₺

MÜZİK YAYINI (HAFTADA 2 GÜNE KADAR CANLI MÜZİK DAHİL) 51100 m²

20.561,67 ₺

Canlı müzik yayını dahil haftada 2 güne kadar-Ek her m²

191,94 ₺

MÜZİK YAYINI (HAFTADA 4 GÜNE KADAR CANLI MÜZİK DAHİL) 0-50
m²

17.315,54 ₺

MÜZİK YAYINI (HAFTADA 4 GÜNE KADAR CANLI MÜZİK DAHİL) 51100 m²

24.617,47 ₺

Canlı müzik yayını dahil haftada 4 güne kadar-Ek her m²

227,68 ₺

MÜZİK YAYINI (HAFTADA 4 GÜN ÜZERİ CANLI MÜZİK DAHİL) 0-50
m²

20.168,33 ₺

MÜZİK YAYINI (HAFTADA 4 GÜN ÜZERİ CANLI MÜZİK DAHİL) 51-100
m²

28.673,27 ₺

Canlı müzik yayını dahil haftada 4 gün üzeri-Ek her m²

263,43 ₺

Müşteriye açık alanı olan büfe vb. paket servisi yapan işletmelere tarifenin 1/2 'si uygulanır.
Biletli etkinlikler ayrıca tarifenin ilgili kategorisinde ücretlendirilecektir.
(*) Bir şeyler yemek içmek (Alkolsüz) ve uzunca vakit geçirilebilen içerisinde bar ünitesi olmayan işletmelerdir.
2.A.3 RESTORAN - CAFE (**)

MESAM+MSG

MÜZİK YAYINI 0-50 m²

16.254,71 ₺

MÜZİK YAYINI 51-100 m²

23.181,89 ₺

Ek her m²

186,48 ₺

MÜZİK YAYINI (HAFTADA 2 GÜNE KADAR CANLI MÜZİK DAHİL) 0-50
m²

23.387,66 ₺

MÜZİK YAYINI (HAFTADA 2 GÜNE KADAR CANLI MÜZİK DAHİL) 51100 m²

33.355,19 ₺

Canlı müzik yayını dahil haftada 2 güne kadar-Ek her m²

271,71 ₺

MÜZİK YAYINI (HAFTADA 4 GÜNE KADAR CANLI MÜZİK DAHİL) 0-50
m²

27.948,54 ₺

MÜZİK YAYINI (HAFTADA 4 GÜNE KADAR CANLI MÜZİK DAHİL) 51100 m²

39.859,47 ₺

Canlı müzik yayını dahil haftada 4 güne kadar-Ek her m²

322,33 ₺

MÜZİK YAYINI (HAFTADA 4 GÜN ÜZERİ CANLI MÜZİK DAHİL) 0-50
m²

32.509,44 ₺

MÜZİK YAYINI (HAFTADA 4 GÜN ÜZERİ CANLI MÜZİK DAHİL) 51-100
m²

46.363,76 ₺

Canlı müzik yayını dahil haftada 4 gün üzeri-Ek her m²

372,94 ₺

Biletli etkinlikler ayrıca tarifenin ilgili kategorisinde ücretlendirilecektir.
(**) Müşterilerin yemek yedikleri, yemekle birlikte alkol alabildikleri, uzun süre vakit geçirebilmek için gittikleri yerlerdir.

2.B.1 CAFE/BAR - RESTORAN/BAR (*)

MESAM+MSG

MÜZİK YAYINI 0-50 m²

22.425,27 ₺

MÜZİK YAYINI 51-100 m²

32.027,13 ₺

Ek her m²

241,23 ₺

MÜZİK YAYINI (HAFTADA 2 GÜNE KADAR CANLI MÜZİK DAHİL) 0-50
m²

32.312,57 ₺

MÜZİK YAYINI (HAFTADA 2 GÜNE KADAR CANLI MÜZİK DAHİL) 51100 m²

46.148,70 ₺

Canlı müzik yayını dahil haftada 2 güne kadar-Ek her m²

351,48 ₺

MÜZİK YAYINI (HAFTADA 4 GÜNE KADAR CANLI MÜZİK DAHİL) 0-50
m²

38.581,56 ₺

MÜZİK YAYINI (HAFTADA 4 GÜNE KADAR CANLI MÜZİK DAHİL) 51100 m²

55.101,48 ₺

Canlı müzik yayını dahil haftada 4 güne kadar-Ek her m²

416,97 ₺

MÜZİK YAYINI (HAFTADA 4 GÜN ÜZERİ CANLI MÜZİK DAHİL) 0-50
m²

44.850,54 ₺

MÜZİK YAYINI (HAFTADA 4 GÜN ÜZERİ CANLI MÜZİK DAHİL) 51-100
m²

64.054,26 ₺

Canlı müzik yayını dahil haftada 4 gün üzeri-Ek her m²

482,46 ₺

Biletli etkinlikler ayrıca tarifenin ilgili kategorisinde ücretlendirilecektir.
(*)İçerisinde bar ünitesi olan, müşterilerin özellikle alkol almak, yemek yemek, uzun süre vakit geçirebilmek için gittikleri yerlerdir.
2.B.2 BAR-CLUB-DISCO-TAVERNA-GAZİNO(*)
MÜZİK YAYINI 0-100 m²
Ek her m²
MÜZİK YAYINI (HAFTADA 2 GÜNE KADAR CANLI MÜZİK DAHİL) 0100 m²
Canlı müzik yayını dahil haftada 2 güne kadar-Ek her m²
MÜZİK YAYINI (HAFTADA 4 GÜNE KADAR CANLI MÜZİK DAHİL) 0100 m²
Canlı müzik yayını dahil haftada 4 güne kadar-Ek her m²
MÜZİK YAYINI (HAFTADA 4 GÜN ÜZERİ CANLI MÜZİK DAHİL) 0-100
m²
Canlı müzik yayını dahil haftada 4 gün üzeri-Ek her m²

MESAM+MSG
41.212,11 ₺
285,15 ₺
45.618,09 ₺
415,52 ₺
64.021,15 ₺
492,91 ₺
82.424,21 ₺
570,30 ₺

Biletli/biletsiz ve/veya davetiyeli etkinlikler ayrıca tarifenin ilgili kategorisinde ücretlendirilecektir.
İçerisinde loca anlayışının olduğu oturma düzenin olmadığı, organize eğlencelerin, partilerin yapıldığı alkollü işletmelerdir.
2.B.3. EĞLENCE TESİSLERİ (*)
MÜZİK YAYINI 0-100 m²
Ek her m²
MÜZİK YAYINI (HAFTADA 2 GÜNE KADAR CANLI MÜZİK DAHİL) 0100 m²
Canlı müzik yayını dahil haftada 2 güne kadar-Ek her m²
MÜZİK YAYINI (HAFTADA 4 GÜNE KADAR CANLI MÜZİK DAHİL) 0100 m²
Canlı müzik yayını dahil haftada 4 güne kadar-Ek her m²
MÜZİK YAYINI (HAFTADA 4 GÜN ÜZERİ CANLI MÜZİK DAHİL) 0-100
m²
Canlı müzik yayını dahil haftada 4 gün üzeri-Ek her m²

MESAM+MSG
73.699,54 ₺
372,68 ₺
81.578,77 ₺
543,05 ₺
114.488,93 ₺
644,20 ₺
147.399,08 ₺
745,36 ₺

* Eğlence Tesisleri: Bünyesinde birden fazla 2. maddede belirtilen mekanlardan bulunan kompleksler olup, bünyesindeki mekanlar ve kategorileri uyarınca hesaplamaya dahil
edilirler.
Eğlence tesisleri bünyesindeki biletli/biletsiz ve/veya davetiyeli etkinlikler ayrıca tarifenin ilgili kategorisinde ücretlendirilecektir.

2.C ÇAY BAHÇESİ (*)

MESAM+MSG

MÜZİK YAYINI 0-50 m²

3.551,43 ₺

MÜZİK YAYINI 51-100 m²

5.151,77 ₺

Ek her m²

131,72 ₺

(*)Çay evi, başta çay ve diğer hafif içeceklerin servis edildiği, açık alanda çay-kahve içilen işletmelerdir.
2.D.1. PLAJ İŞLETMELERİ (*) - AQUAPARKLAR

MESAM+MSG

MÜZİK YAYINI 0-500 m²

9.881,73 ₺

Ek her 100 m²

2.472,32 ₺

Plaj işletmelerinin ve aquaparkların restoran, bar gibi yeme içme mekanlarının dışın kalan yerleri için uygulanacak tarifedir. Yeme içme yerleri ayrıca kendi tarifesinden
ücretlendirilir. Bu tarifenin hesaplanmasında plaj işletmelerinin ve aquaparkların toplam metrekaresi esas alınır.
(*) Sadece şezlong ve şemsiye hizmeti sunan işletmelerdir.
2.D.2. BEACH CLUB BAR (*)
MÜZİK YAYINI 0-100 m²
Ek her m²
MÜZİK YAYINI (HAFTADA 2 GÜNE KADAR CANLI MÜZİK DAHİL) 0100 m²
Canlı müzik yayını dahil haftada 2 güne kadar-Ek her m²
MÜZİK YAYINI (HAFTADA 4 GÜNE KADAR CANLI MÜZİK DAHİL) 0100 m²
Canlı müzik yayını dahil haftada 4 güne kadar-Ek her m²
MÜZİK YAYINI (HAFTADA 4 GÜN ÜZERİ CANLI MÜZİK DAHİL) 0-100
m²
Canlı müzik yayını dahil haftada 4 gün üzeri-Ek her m²

MESAM+MSG
41.212,11 ₺
285,15 ₺
45.618,09 ₺
415,52 ₺
64.021,15 ₺
492,91 ₺
82.424,21 ₺
570,30 ₺

(*) Şezlong ve şemsiye hizmeti yanında, sahilde DJ etkinliği, parti vs gibi etkinlikler düzenleyen işletmelerdir.
Beach Barlar için sezonluk indirimi uygulanmaz.
Biletli etkinlikler ayrıca tarifenin ilgili kategorisinde değerlendirilerek ücretlendirilecektir.
2.E PASTANE(*)

MESAM+MSG

MÜZİK YAYINI 0-50 m²

2.993,84 ₺

MÜZİK YAYINI 51-100 m²

4.727,32 ₺

Pasta vb. yapılan, yenilen ve satılan mekanlar.
(*) Metre karesi 100'den fazla olan mekanlar 2.A 2. RESTORAN - CAFE (*) kategorisine göre tarifelendirilir.

3.HASTANE,SAĞLIK, SPOR, GÜZELLİK MERKEZLERİ
3.A SAĞLIK MERKEZLERİ (Termal Turizm Tesisleri - Sağlık,
Rehabilitasyon ve Bakım Tesisleri )

MESAM+MSG

MÜZİK YAYINI 0-50 m²

3.535,23 ₺

MÜZİK YAYINI 51-100 m²

5.137,90 ₺

Ek her m²
3.B SPOR MERKEZLERİ (GYM-Fitness Center - Havuzlar - Golf
Tesisleri - Spor Avcılık Tesisleri - Oyun Salonları - Dans Eğitim
Merkezleri)

65,93 ₺

MESAM+MSG

MÜZİK YAYINI 0-50 m²

10.048,44 ₺

MÜZİK YAYINI 51-100 m²

14.330,85 ₺

Ek her m²
3.C GÜZELLİK MERKEZLERİ-KUAFÖR SALONLARI (*)

52,71 ₺
MESAM+MSG

MÜZİK YAYINI 0-50 m²

7.816,71 ₺

MÜZİK YAYINI 51-100 m²

11.156,34 ₺

Ek her m²

29,57 ₺

(*)Kuaför hizmetlerinin yanı sıra yada kuaför hizmetlerinden ayrı olarak cilt sağlığı, yüz estetiği, aromaterapi, meditasyon, oksijen terapisi, çamur banyoları ve diğer birçok
hizmet ile ilgili genişletilmiş kişisel bakım hizmetleri veren işletmeleri kapsar.
3.D BERBER SALONLARI (*)

MESAM+MSG

MÜZİK YAYINI 0-50 m²

3.900,60 ₺

MÜZİK YAYINI 51-100 m²

5.571,86 ₺

(*)Sadece şaç ve saç bakımı hizmeti veren işletmelerdir.
Metre karesi 100'den fazla olan mekanlar 3.C GÜZELLİK MERKEZLERİ-KUAFÖR SALONLARI kategorisinden tarifelendirilir.
3.E HASTANE
ODA BAŞINA (*)

MESAM+MSG
665,05 ₺

Hastane içindeki diğer alanlar da kapsam dahilindedir. Bu tarife, hastanenin izin bedellerinin oda sayıları üzerinden belirlenmesine dair bir hesaplama modelidir.
ODADA müzik yayını yok ise diğer alanlar için;
MÜZİK YAYINI 0-50 m²

2.364,61 ₺

MÜZİK YAYINI 51-100 m²

3.399,13 ₺

Ek her m²

22,18 ₺

Hastane içindeki restoran vb. işletmelerdeki müzik yayınları kendi kategorisi içinde ayrıca değerlendirilir.
3.F ECZANE

MESAM+MSG

ŞUBE BAŞINA

2.827,24 ₺

3.G BANKA

MESAM+MSG

ŞUBE BAŞINA

5.654,51 ₺

4.KONSER-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER-SERGİLER-ÖZEL EĞLENCELER -STADYUMLAR VE BENZERİ MAHALLER
Tarife Sistemi :
1-Bilet satışlı organizasyonlarda aşağıda belirlenmiş olan tutarlar asgari bedellerdir. Gelir yüzdesi üzerinden hesaplanan tutarların, asgari bedellerin üzerinde olması
durumunda MESLEK BİRLİKLERİ ek bedel talep etme hakkını saklı tutar.
2-Mekan kapaitesi ve metrekaresi aynı olan ve sürekli organizasyon düzenleyen işletmelere özel olarak ayrı bir tarife çalışması yapılır.
3- Oranların verildiği, ücretli etkinlik tarifelerinde; etkinlik başına elde edilen hasılat üzerinden ilgili kategoride belirtilen oran doğrultusunda koruma oranına göre hesaplama
yapılır.
4.A KONSER-ETKİNLİK -MÜZİKAL -SİNEMA-TİYATRO-OPERETGÖSTERİ-ETKİNLİK MERKEZLERİ

MESAM+MSG

CANLI PERFORMANS, DJ VE KARAOKE ETKİNLİKLERİ

6%

YEMEKLİ - İÇECEKLİ KONSER ORGANİZASYONLARI

5%

DANS GÖSTERİ/MÜZİKAL/OPERA/BALE

4%

DJ KONSER VE KARAOKE ORGANİZASYONLARINDA MEKANIN UMUMA
AÇIK MAHAL SÖZLEŞMESİNİN OLMASI HALİNDE

4%

EĞİTİM - DERNEK - KÜLTÜR SANAT KURUMLARININ DÜZENLEDİĞİ
ÜCRETLİ ETKİNLİKLER

4%

KONSER YAPILAN / KİRAYA VERİLEN MEKAN İÇİN KONSER/ETKİNLİK
BAŞINA

3%

BAĞIŞ VE YARDIM / DESTEKLEYİCİ KONSER VE ETKİNLİK

3%

DİJİTAL ORTAMDA MÜZİKAL/TİYATRO VB'DE MÜZİK KULLANIMI

6%

DİJİTAL CANLI KONSER

10%

KAR AMACI OLMAYAN VE GÖNÜLLÜ MÜZİK DESTEKLEMEK AMAÇLI
YAPILAN KONSERLER

2.359,36 ₺

BELEDİYELERİN KENDİ MEKANLARINDA DÜZENLEDİĞİ KAR AMACI
OLMAYAN ÜCRETSİZ KONSERLER (KONSER BAŞINA)

1.569,81 ₺

KONSER MEKANLARININ KENDİ DÜZENLEDİĞİ ÜCRETSİZ-ÜCRETSİZ
KONSERLER(KONSER BAŞINA)

2.220,00 ₺

ÜCRETLİ YEMEKLİ İÇECEKLİ KONSER VE ETKİNLİK
ORGANİZASYONLARINDA MEKANIN UMUMA AÇIK MAHAL
SÖZLEŞMESİNİN VE ORGANİZASYONUN KENDİSİNE AİT OLMASI
HALİNDE

1.387,50 ₺

ÜCRETSİZ CANLI PERFORMANS, DJ VE KARAOKE ETKİNLİKLERİ 0 500 m² / ETKİNLİK BAŞINA

3.872,86 ₺

ÜCRETSİZ CANLI PERFORMANS, DJ VE KARAOKE ETKİNLİKLERİ 501 1.000 m² / ETKİNLİK BAŞINA

7.745,71 ₺

ÜCRETSİZ CANLI PERFORMANS, DJ VE KARAOKE ETKİNLİKLERİ EK
HER 500 m² / ETKİNLİK BAŞINA

2.038,35 ₺

ÜCRETSİZ STAD CANLI PERFORMANS, DJ VE KARAOKE
ETKİNLİKLERİ / ETKİNLİK BAŞINA

14.800,00 ₺

ÜCRETSİZ DANS GÖSTERİ / MÜZİKAL 0-1000 m² ARASI / ETKİNLİK
BAŞINA

5.299,71 ₺

ÜCRETSİZ DANS GÖSTERİ / MÜZİKAL EK HER 500 m² / ETKİNLİK
BAŞINA

1.223,01 ₺

ÜCRETSİZ FESTİVALLER 0 - 500 m² (ETKİNLİK BAŞINA)

3.872,86 ₺

ÜCRETSİZ FESTİVALLER 501 - 1.000 m² / ETKİNLİK BAŞINA

7.745,72 ₺

ÜCRETSİZ FESTİVALLER EK HER 500 m² /ETKİNLİK BAŞINA

2.038,35 ₺

BELEDİYELERİN KENDİ DÜZENLEDİĞİ KAR AMACI OLMAYAN
ÜCRETSİZ FESTİVALLER (GÜNLÜK)

4.239,15 ₺

BELEDİYELERİN KENDİ DÜZENLEDİĞİ KAR AMACI OLMAYAN
ÜCRETSİZ FESTİVALLER (3 GÜN VE ÜZERİ İÇİN GÜNLÜK)

2.119,57 ₺

AVM ÜCRETSİZ KONSERLERİ /KONSER BAŞINA
AVM ÜCRETSİZ KONSERLERİ /5 ADET VE ÜZERİ İÇİN KONSER
BAŞINA
AVM ÜCRETSİZ-SEYİRCİSİZ MÜZİK DİNLETİSİ / GÜN BAŞINA
ÜCRETSİZ KARAOKE ETKİNLİKLERİ / ETKİNLİK BAŞINA
SİNEMA VE TİYATRO - BİLET SATIŞLI /GÖSTERİM VE TEMSİL
BAŞINA
ÜCRETSİZ SİNEMA VE TİYATRO / GÖSTERİM VE TEMSİL BAŞINA
FİLM FESTİVALİ BİLET SATIŞLI / GÖSTERİM BAŞINA
ÜCRETSİZ FİLM FESTİVALİ / GÖSTERİM BAŞINA

10.248,81 ₺
5.124,41 ₺
5.124,40 ₺
2.038,35 ₺
338,78 ₺
210,97 ₺
203,27 ₺
140,65 ₺

4.B SERGİ-KONSER-FUAR-FESTİVAL-ŞENLİK-TÖREN GÖSTERİ
VE MÜSABAKA ALANLARI

MESAM+MSG

SERGİ, FUAR, DAVET, TOPLANTI, GALA vs. GÜNLÜK ETKİNLİK
MÜZİK YAYINI
0-500 m² (GÜN BAŞINA)

4.079,87 ₺

SERGİ, FUAR, DAVET, TOPLANTI, GALA vs. GÜNLÜK ETKİNLİK
MÜZİK YAYINI 501-1000 m² (GÜN BAŞINA)

8.159,75 ₺

SERGİ, FUAR, DAVET, TOPLANTI, GALA vs. GÜNLÜK ETKİNLİK
815,97 ₺
MÜZİK YAYINI HER EK 100 m²
* Kar amacı gütmeyen eğitim/dernek/vakıf kurumlarının organize ettiği bağış ve yardım etkinliklerinde indirim uygulamak MESLEK BİRLİKLERİ
uhdesindedir.
** Tematik etkinliklerde % 30 indirim uygulanır.
HASILAT

Organizatörün KDV ve Rüsum düşüldükten sonra elde ettiği toplam brüt geliri ifade etmektedir.
(Reklam, sponsorluk ve diğer tüm gelirler)

TEMATİK ETKİNLİK

Müzik kullanıcılarının yayınlarında/etkinliklerinde müzik haricinde belli bir konu üzerine yoğunlaşarak
müziği ikincil olarak kullanmaları halinde yayın/etkinlik tematik olarak kabul edilir.

BİLET SATIŞLI ORGANİZASYONLARA AİT DAVETLİ GİRİŞLER

Tüm davetli girişler için en düşük olan bilet bedeli üzerinden hesaplama yapılmaktadır.

LANSMAN KONSERLERİ

Bu kategoride uygulanacak tarifeler mekan, katılımcı sayısı ve etkinliğin niteliği gibi kriterlerler
çerçevesinde MESLEK BİRLİKLERİ tarafından belirlenecektir.

MESLEK BİRLİKLERİ bu kategori ile ilgili olarak alt kırılımlar yapma, yeni kategoriler belirleme, tarife bedellerini belirleyerek uygulama ve koruma oranı
üzerinden telif bedeli hesaplama uygulamasından vazgeçerek, ön izin şeklinde telif bedeli belirleme hakkını saklı tutar.
Tarifeler, Türkiye sınırları içinden yayına çıkan kullanımları kapsamaktadır. Yurt dışı kaynaklı kullanımlar ile ilgili olarak tarife bedelleri, kullanıma göre
MESLEK BİRLİKLERİ tarafından belirlenecektir.
Tarifelerde yer alan fiyatların tümü TL cinsinden olup KDV dâhil değildir.
Bu fiyatlar bilgilendirme amaçlı olup, değişiklik ve/veya ekleme yapma haklarımız saklı tutulmuştur.
Tarifelerde belirtilen uygulamaların tanımlarını değiştirme hakkımız saklıdır.
Müzik Kullanıcılarının hangi esaslara göre hangi tarifelere tabi olacakları, Konser ve Canlı Etkinliklerin nitelikkleri ve özellikleri dikkate alınarak MESLEK
BİRLİKLERİ tarafından belirlenecektir.
4.C STADYUMLAR VE SPOR SALONLARI
SPOR SALONU / STADYUM - (MAX. KİŞİ KAPASİTESİ x MIN. BEDEL)
4.D SİRKLER VE LUNAPARKLAR

MESAM+MSG
7,30 ₺
MESAM+MSG

MÜZİK YAYINI 0 - 1000 m²

13.068,47 ₺

Ek her 100 m²

1.313,16 ₺

4.E BALO VE DÜĞÜN SALONLARI

MESAM+MSG

MÜZİK YAYINI 0 - 250 m²

6.531,33 ₺

Ek her 250 m²

3.757,94 ₺

MÜZİK YAYINI (HAFTADA 2 GÜNE KADAR CANLI MÜZİK DAHİL) 0 250 m²

19.744,46 ₺

Canlı müzik yayını dahil haftada 2 güne kadar- Ek her 250 m²

11.360,36 ₺

MÜZİK YAYINI (HAFTADA 4 GÜNE KADAR CANLI MÜZİK DAHİL) 0 250 m²

29.616,69 ₺

Canlı müzik yayını dahil haftada 4 güne kadar- Ek her 250 m²

17.040,54 ₺

MÜZİK YAYINI (HAFTADA 4 GÜN ÜZERİ CANLI MÜZİK DAHİL) 0 250 m²

39.488,92 ₺

(Canlı müzik yayını dahil haftada 4 gün ve üzeri) Ek her 250 m²

22.720,72 ₺

4.F.DEFİLE, LANSMAN, TANITIM, AÇILIŞ, ETKİNLİK, ÖZEL
EĞLENCE PARTİLERİ VE DİĞER GÜNLÜK VE AYLIK
ORGANİZASYONLAR

MESAM+MSG

GÜNLÜK

7.630,20 ₺

GÜNLÜK / ETKİNLİK BAŞINA(1 HAFTAYA KADAR)

15.260,40 ₺

5. REKREASYON TESİSLERİ

Her mahal, tarife uyarınca dahil olduğu kategori kapsamında lisanslanır.

Piknik ve eğlence alanları, gezinti yerleri, yeşil alanlar, dinlenme alanları ve çocuk bahçeleri vb. tesisler.
6. ÖZEL TESİSLER

Her mahal, tarife uyarınca benzer olduğu kategori kapsamında lisanslanır.

7. ALIŞVERİŞ YERLERİ -TİCARET MERKEZLERİ
7.A MARKETLER

MESAM+MSG

MÜZİK YAYINI 0-50 m²

7.900,72 ₺

MÜZİK YAYINI 51-100 m²

11.283,87 ₺

Ek her m²
7.B MAĞAZALAR

40,33 ₺
MESAM+MSG

MÜZİK YAYINI 0-50 m²

8.987,84 ₺

MÜZİK YAYINI 51-100 m²

12.836,49 ₺

Ek her m²
7.C TİCARET MERKEZLERİ-ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ

45,87 ₺
MESAM+MSG

MÜZİK YAYINI 0-1000 m² arası

36.611,39 ₺

Ek her 500 m²

9.161,33 ₺

7.D OTOPARK

MESAM+MSG

MÜZİK YAYINI 0-1000 m² arası
Ek her 500 m²

1.838,35 ₺
458,78 ₺

8. ULAŞIM
8.A OTOBÜS TERMİNALLERİ - TREN GARLARI HAVAALANLARI - VAPUR İSKELELERİ - MARİNALAR
MÜZİK YAYINI 0-250 m² arası
Ek her m²

MESAM+MSG
16.207,72 ₺
37,25 ₺

* Tarifelendirme bu kategori kapsamındaki bölgelerin ortak alanları içindir. Ortak alan dışında kalan işletmeler kendi tarifeleri kapsamında değerlendirilir.
8.B KARA ULAŞIM ARAÇLARI

MESAM+MSG

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS İÇİNDE MÜZİK KULLANIMI - OTOBÜS
BAŞINA (*)

4.159,58 ₺

BELEDİYE OTOBÜSÜ/METROBÜS İÇİNDE MÜZİK KULLANIMI OTOBÜS BAŞINA

2.062,48 ₺

TAKSİLERDE MÜZİK KULLANIMI TAKSİ BAŞINA

635,57 ₺

(*) Sadece genel müzik yayını yapılan otobüsler için bu tarife % 30 indirimli olarak uygulanır.
Bu tarife, yolcuların kendi listelerini yapabildikleri, dilediği müzik eserini diledikleri zaman dinleyebildikleri vs. interaktif uygulamaları içermemektedir. Bu tür uygulamalar için
bu tarifeye %10 artış yapılır.

8.D DENİZ ULAŞIM ARAÇLARI

MESAM+MSG

DENİZ TAŞIMACILIĞI 0-50 YOLCU

3.480,47 ₺

DENİZ TAŞIMACILIĞI 51 YOLCU VE ÜZERİ KİŞİ BAŞI

29,57 ₺

Bu tarife, yolcuların kendi listelerini yapabildikleri, dilediği müzik eserini diledikleri zaman dinleyebildikleri vs. interaktif uygulamaları içermemektedir. Bu tür uygulamalar için
bu tarifeye %10 artış yapılır.
8.E HAVA ULAŞIM ARAÇLARI

MESAM+MSG

UÇAK İNİŞ VE KALKIŞTA GENEL MÜZİK KULLANIMI UÇAK BAŞINA

10.672,24 ₺

EKRANSIZ ANALOG SİSTEME SAHİP UÇAK BAŞINA

16.008,39 ₺

KOLTUK ARKASI EKRANLI SİSTEME SAHİP UÇAK İÇİN

21.344,54 ₺

Bu tarife, yolcuların kendi listelerini yapabildikleri, dilediği müzik eserini diledikleri zaman dinleyebildikleri vs. interaktif uygulamaları içermemektedir. Bu tür uygulamalar için
bu tarifeye %10 artış yapılır.
Bu tarife, MESLEK BİRLİKLERİ koruması altındaki eserlerin, kapalı devre sistemler vasıtası ile iletilebilmeleri için gerekli ve zorunlu olduğu şekli ile bu kapalı devre sistemlerin
bağlı bulunduğu ana serverlara yüklenmesini de kapsamaktadır.
9.EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARININ TİCARİ AMAÇLA
KULLANLAN DİNLENCE SİNEMA VE GÖSTERİ YERLERİ
Her mahal tarife uyarınca dahil olduğu kategori kapsamında %50 indirimli olarak lisanslanır.
10. 50 m2 'DEN BÜYÜK UMUMA AÇIK DİĞER MAHALLER

11. DİĞER KULLANIMLAR
12. MÜZİK KUTULARI - KİOSKLAR - KARAOKELER

Yukarıdaki 9 maddede belirtilen sınıflandırmalar kapsamında olmayan ve 50 m2 den büyük olan diğer
mahaller müziğin kullanımının niteliğine ve faaliyete sağladığı katkı gözönüne alınarak yukarıda
belirlenen kategorilere göre Meslek Birlikleri tarafından belirlenir.
Sınıflandırma kapsamında olmayan diğer mahaller müziğin kullanımının niteliğine ve faaliyete
sağladığı katkı gözönüne alınarak yukarıda belirlenen kategorilere dahil edilir.
MESAM+MSG

1- 10 ADET ARASI MÜZİK KUTUSU - KUTU BAŞINA

3.265,55 ₺

EK HER MÜZİK KUTUSU İÇİN

1.633,15 ₺

KARAOKE (KUTU) BAŞINA

4.202,86 ₺

13. SANTRAL BEKLETME MÜZİKLERİ
1 - 10 HAT ARASI / HAT BAŞINA
EK HER HAT İÇİN
FİRMA BAŞINA TÜM HATLAR DAHİL

MESAM+MSG
1.894,01 ₺
550,27 ₺
266.018,84 ₺

İNDİRİM VE UYGULAMA ESASLARI
1) 2023 yılı için yapılan artış gerekçesi: Meslek Birliklerinin 2023 yılı için açıklamış olduğu bu tarife, 2022 yılı için daha önce açıklanan tarifeye; 2022 yılı için (çeşitli kurum
ve kuruluşların yıl sonu beklenti raporlarına göre) açıklanması beklenen yıllık Tüfe ve Üfe oranlarının ortalaması kadar artış uygulanarak belirlenmiştir. Meslek Birlikleri bu artış
oranını, 2023 yılı başında TUİK tarafından resmi olarak açıklanacak olan 2022 yılı Tüfe ve Üfe oranlarına göre tarifedeki alanlarda birlikte veya farklı olarak revize etme ve
düzenleme haklarını saklı tutmaktadırlar.
2) Meslek birliklerinin tarifede indirim uygulama hak ve yetkisine dair açıklamalar: Meslek Birlikleri, FSEK’in 42/A ve ilgili diğer mevzuata göre kendi maddî
ve/veya manevî menfaatleri bakımından gerekli gördükleri indirim veya ödeme kolaylıklarını sağlama hak ve yetkileri kapsamında; 2023 yılı ile ilgili olarak açıklamış oldukları
bu tarifenin ilgili bölümlerinde; alan, indirim için başvuru yapacak kullanıcıların sayısı ve özellikleri, bunların davalı olup olmadığı, lisanslamanın büyüklüğü, süre, emsalleri ile
yapılmış olan sözleşmeler gibi kendileri tarafından kabul görecek her türlü kriterleri esas alarak bu tarifelerde uygun görecekleri oranlarda indirim yapma ve ödeme kolaylığı
sağlama hak ve yetkilerini saklı tutmaktadırlar.
3) 2023 yılı için bir kampanya tarifesi belirleme hakkının saklı tutulması: Meslek Birlikleri, sektördeki diğer meslek birlikleri ile bir arada lisanslama faaliyeti
yürütülmesi konusunda çalışmalara başlanması halinde genel olarak lisanslamanın yaygınlaşması, kullanıcıya lisans almada kolaylık sağlaması amaç ve gerekçeleri ile;
yukarıda belirtilen 2023 yılı tarifelerinde (farklı alanlarda farklı oranlarda) genel bir indirim kampanyası uygulayarak 2023 yılı için geçerli olmak üzere bir ‘kampanya tarifesi’
açıklama haklarını saklı tutmuşlardır. Böyle bir durumda bu ‘kampanya tarifesi’ de kamuoyuna ilgili Yönetmelikte belirtildiği şekilde duyurulacak ve açıklanacaktır.
4) Federasyon kurulması haline özgü açıklamalar: Meslek Birlikleri, sektördeki diğer meslek birlikleri ile bir federasyon kurulması haline özgü olarak kendi repertuvarları
ile ilgili hak takip yetkilerini ilgili mevzuata göre bu federasyona devir edeceklerinden ve bu yetki devrinin de aynı zamanda Meslek Birliklerinin tarife belirleme, bu tarifelerde
indirim yapma, ödeme kolaylığı sağlama ve tarifeleri duyurma gibi hak ve yetkilerinin de devri anlamına geleceğinden federasyonun çalışma alanlarında tarifeyi belirleme hak
ve yetkisi, kurulması ile birlikte federasyona geçecektir. Böyle bir durumda Meslek Birliklerinin tarife ile ilgili mevzuattan kaynaklanan tüm hak ve yetkileri, kurulması ve
çalışmaya başlaması ile birlikte federasyon tarafından kullanılacak olup buna dair bilgilendirme kamuoyuna ilgili Yönetmelikte belirtildiği şekilde yapılacaktır. Meslek birlikleri
bu hususu saklı tutmaktadırlar.
5) Bir yıl içinde altı aydan az süreyle çalışan Beach Bar dışındaki umuma açık mahallere ilgili tarifeleri %50 indirimli olarak uygulanır.
6) Aynı kişi veya firmaya ait olan market, mağaza, restoran, cafelerde 10 adetten, düğün salonları ve alışveriş merkezlerinde ise 3 adetten fazla sayıda işletme, zincir
işletmeler olarak kabul edilir ve bu işletmelere % 10 zincir indirimi uygulanır.
7) Tarifelerde yer alan fiyatların tümü TL cinsinden olup KDV dahil değildir. Fiyatın yıl, gün, adet, kişi başı veya araç başı vb. ait olduğu her alt grupta ayrıca belirtilmiştir.
8) Tüm kategorilerde yer alan mekan/mahallerin m²'lerinde değişiklik olması halinde tarifelerdeki aralıklar esas alınır.
9) Tarifede karşılığı bulunmayan mekan/mahallerin tarife hesaplamalarında m²'lerine bağlı olarak emsal çalışma üzerinden hesaplama yapılır.
10) A Sınıfı içinde bulunan Turizm merkezlerine bölge, nüfus ve diğer il indirimleri uygulanmaz.
11) MESLEK BİRLİKLERİ; müziğin kullanım niteliği, şekli ve ticari faaliyete katkısına göre alt kırılımlar yapma, yeni kategoriler belirleme, tarife bedellerini belirleyerek
uygulama hakkını saklı tutar.
12) İl merkezinde bulunan ilçelerde nüfus indirimi için il merkezinin toplam nüfusu baz alınır.
13) Bu fiyatlar bilgilendirme amaçlı olup, değişiklik ve/veya ekleme yapma haklarımız saklı tutulmuştur.
14) Bekleme alanları kendi tarifeleri içinde tarifenin %25 i alınarak uygulanır. (Terminaller, Garlar, Havalanları vb. bu kapsam dışındadır.)
15) Tarifeler, Türkiye sınırları içindeki uygulamaları kapsamaktadır. Yurt dışı kullanımları ile ilgili olarak tarife bedelleri, kullanıma göre MESLEK BİRLİKLERİ tarafından
belirlenecektir.
16) Tarifeler, yukarıda belirtilen umuma açık mahallerde MESLEK BİRLİKLERİ koruması altındaki eserlerin sadece umuma açık mahalde bulunanlara işaret, ses ve/veya
görüntü nakline yarayan her türlü araçla dinletilmesi veya izletilmesi sureti ile gerçekleşen umuma iletim fiilleri karşılığında verilen izin bedelidir.
17) M² esasına göre belirlenen tarifelerdeki m²'ler, umuma açık mahallerin net kullanım alanlarının metrekareleridir. Tarifelerin hesaplanmasında esas alınacak olan m²,
mahalin içerisinde bulunan stant, masa vs. çıkarılmaksızın net alanın toplam m²'sidir.
18) MESLEK BİRLİKLERİNİN tarifelerde belirtilen uygulamaların tanımlarını değiştirme hakkı saklıdır.
19) Yukarıda belirtilen bedeller İSTANBUL içindeki umuma açık mahaller için geçerlidir. Diğer bölge indirimlerinde ana barem olarak İSTANBUL tarifesi esas alınır ve aşağıda
belirtilen yüzde indirimleri bu ana barem üzerinden yapılır.
20) MESLEK BİRLİKLERİ, yukarıda belirtilen umuma açık mahallerin niteliği ve müziğin sağladığı katkıyı göz önünde bulundurarak sertifika çalışmaları kapsamında bazı
umuma açık mahallere indirim ve ödeme kolaylığı sağlayabilir. Bu bağlamda meslek birlikleri yukarıda belirtilen kategorileri ayrıştırabilir, çeşitlendirebilir, alt ve yeni
kategoriler oluşturararak bunların tarifelerini belirleyebilir.
21) Kullanımın çeşidine ve mahallin niteliğine göre, tarifelerden hangisinin uygulanacağına MESLEK BİRLİKLERİ tarafından karar verilecektir.
22) Müziğin kullanıldığı diğer umuma açık mekanlar ile ilgili olarak kullanım şekline ve umuma açık mekanın niteliğine göre tarife MESLEK BİRLİKLERİ tarafından
belirlenecektir.
Umumi Mahallere bulundukları ilçe nüfusuna göre aşağıdaki indirimler uygulanır:
NÜFUS ARALIĞI
İNDİRİM ORANI
0-50.000
50,00%
50.000-100.000
40,00%
100.000-250.000
30,00%
250.000-500.000
25,00%
500.000-1.000.000
20,00%
1.000.000-2.000.000
15,00%
2.000.000-3.000.000
10,00%
3.000.000-5.000.000
5,00%
5.000.000 ve üstü
0,00%
Umumi Mahallere bulundukları coğrafi bölgeye göre aşağıdaki indirimler uygulanır:
COĞRAFİ BÖLGE
Akdeniz-Ege-Marmara
İç Anadolu-Karadeniz
Doğu Anadolu-Güney Doğu Anadolu
Kalkınmada Öncelikli Bölgeler
Büyükşehirde olmayan mahallere %5 indirim yapılır.

İNDİRİM ORANI
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%

MESAM-MSG TARİFESİ 2023 EK-B/TV
Tarife Sistemi: YAYIN KURULUŞLARININ yıllık tarifeleri, GELİR(*)'lerinin aşağıda belirtilen % oranları üzerinden belirlenir. Bu GELİR(*) yüzdesi ile hesaplanan bedel,
aşağıda belirtilen asgari bedellerin altında ise asgari bedeller tarife bedeli olarak geçerli olur.
MESAM+MSG BRÜT GELİR MESAM+MSG YILLIK
GRUP
DÜZEY
TİP
ORTAM
(*) ÜZERİNDEN TARİFE % MINIMUM BEDEL
I-1.A KARASAL (160.000.000 ₺ VE ÜZERİ GELİR)
9%
23.122.203,84 ₺
I-1.B KARASAL (120-160.000.000 ₺ ARASI GELİR)
9%
16.636.544,41 ₺
ULUSAL DÜZEYDE
1.GRUP
I-1.C KARASAL (85-120.000.000 ₺ ARASI GELİR)
9%
12.542.094,18 ₺
YAYIN
I-1.D KARASAL (50-85.000.000 ₺ ARASI GELIR)
9%
7.323.895,49 ₺
I-1.E KARASAL (0-50.000.000 ₺ ARASI GELIR)
9%
3.853.683,57 ₺
2.GRUP
BÖLGESEL DÜZEYDE I-2
KARASAL
9%
2.044.510,64 ₺
I-3.A UYDU (30.000.000 ₺ VE ÜZERİ GELİR)
9%
4.009.551,08 ₺
3.GRUP
UYDU
I-3.B UYDU (0-30.000.000 ₺ ARASI GELİR)
9%
2.228.086,06 ₺
I-4.A KABLO ÇOK İL (20.000.000 ₺ VE ÜZERİ GELİR)
9%
3.958.591,12 ₺
4.GRUP
KABLO
I-4.B KABLO ÇOK İL (0-20.000.000 ₺ ARASI GELİR)
9%
2.166.934,10 ₺
I-4.C KABLO TEK İL
9%
971.422,43 ₺
5.GRUP
YEREL
I-5
KARASAL
9%
1.043.065,44 ₺
6.GRUP
DİJİTAL
I-6
DİJİTAL YAYIN
9%
1.525.532,72 ₺

MESAM-MSG TARİFESİ 2023 EK-B/RADYO
Tarife Sistemi: YAYIN KURULUŞLARININ yıllık tarifeleri, GELİR(*)'lerinin aşağıda belirtilen % oranları üzerinden belirlenir. Bu
GELİR(*) yüzdesi ile hesaplanan bedel, aşağıda belirtilen asgari bedellerin altında ise asgari bedeller tarife bedeli olarak geçerli olur.

GRUP

DÜZEY

ULUSAL
I-1.B
DÜZEYDE YAYIN
I-1.C

2.GRUP

BÖLGESEL
I-2
DÜZEYDE YAYIN

3.GRUP UYDU

I-3
I-4.A

4.GRUP KABLO

I-4.B
I-4.C

YEREL DÜZEYDE
I-5
YAYIN
DİJİTAL
6.GRUP
I-6
DÜZEYDE YAYIN

5.GRUP

MESAM+MSG YILLIK
MINIMUM BEDEL

9%

2.978.338,26 ₺

9%

2.109.656,28 ₺

9%

1.737.363,99 ₺

KARASAL

9%

732.174,81 ₺

UYDU

9%

868.681,98 ₺

9%

868.681,98 ₺

9%

429.320,70 ₺

9%

366.635,98 ₺

KARASAL

9%

372.292,28 ₺

DİJİTAL YAYIN

9%

542.622,41 ₺

TİP
I-1.A

1.GRUP

MESAM+MSG BRÜT
GELİR (*) ÜZERİNDEN
TARİFE %

ORTAM
KARASAL (30.000.000 ₺ VE
ÜZERİ GELİR)
KARASAL (20.000.00030.000.000 ₺ ARASI GELİR)
KARASAL (0-20.000.000 ₺
ARASI GELİR)

KABLO ÇOK İL (10.000.000 ₺
VE ÜZERİ GELIR)
KABLO ÇOK İL (0-10.000.000 ₺
ARASI GELIR)
KABLO TEK İL

YAYIN KURULUŞLARI İÇİN İNDİRİM VE UYGULAMA ESASLARI:
1) 2023 yılı için yapılan artış gerekçesi: Meslek Birliklerinin 2023 yılı için açıklamış olduğu bu tarife, 2022 yılı için daha önce açıklanan tarifeye; 2022 yılı için (çeşitli
kurum ve kuruluşların yıl sonu beklenti raporlarına göre) açıklanması beklenen yıllık Tüfe ve Üfe oranlarının ortalaması kadar artış uygulanarak belirlenmiştir. Meslek
Birlikleri bu artış oranını, 2023 yılı başında TUİK tarafından resmi olarak açıklanacak olan 2022 yılı Tüfe ve Üfe oranlarına göre tarifedeki alanlarda birlikte veya farklı
olarak revize etme ve düzenleme haklarını saklı tutmaktadırlar.
2) Meslek birliklerinin tarifede indirim uygulama hak ve yetkisine dair açıklamalar: Meslek Birlikleri, FSEK’in 42/A ve ilgili diğer mevzuata göre kendi maddî
ve/veya manevî menfaatleri bakımından gerekli gördükleri indirim veya ödeme kolaylıklarını sağlama hak ve yetkileri kapsamında; 2023 yılı ile ilgili olarak açıklamış
oldukları bu tarifenin ilgili bölümlerinde; alan, indirim için başvuru yapacak kullanıcıların sayısı ve özellikleri, bunların davalı olup olmadığı, lisanslamanın büyüklüğü, süre,
emsalleri ile yapılmış olan sözleşmeler gibi kendileri tarafından kabul görecek her türlü kriterleri esas alarak bu tarifelerde uygun görecekleri oranlarda indirim yapma ve
ödeme kolaylığı sağlama hak ve yetkilerini saklı tutmaktadırlar
3) 2023 yılı için bir kampanya tarifesi belirleme hakkının saklı tutulması: Meslek Birlikleri, sektördeki diğer meslek birlikleri ile bir arada lisanslama faaliyeti
yürütülmesi konusunda çalışmalara başlanması halinde genel olarak lisanslamanın yaygınlaşması, kullanıcıya lisans almada kolaylık sağlaması amaç ve gerekçeleri ile;
yukarıda belirtilen 2023 yılı tarifelerinde (farklı alanlarda farklı oranlarda) genel bir indirim kampanyası uygulayarak 2023 yılı için geçerli olmak üzere bir ‘kampanya tarifesi’
açıklama haklarını saklı tutmuşlardır. Böyle bir durumda bu ‘kampanya tarifesi’ de kamuoyuna ilgili Yönetmelikte belirtildiği şekilde duyurulacak ve açıklanacaktır.
4) Federasyon kurulması haline özgü açıklamalar: Meslek Birlikleri, sektördeki diğer meslek birlikleri ile bir federasyon kurulması haline özgü olarak kendi
repertuvarları ile ilgili hak takip yetkilerini ilgili mevzuata göre bu federasyona devir edeceklerinden ve bu yetki devrinin de aynı zamanda Meslek Birliklerinin tarife
belirleme, bu tarifelerde indirim yapma, ödeme kolaylığı sağlama ve tarifeleri duyurma gibi hak ve yetkilerinin de devri anlamına geleceğinden federasyonun çalışma
alanlarında tarifeyi belirleme hak ve yetkisi, kurulması ile birlikte federasyona geçecektir. Böyle bir durumda Meslek Birliklerinin tarife ile ilgili mevzuattan kaynaklanan tüm
hak ve yetkileri, kurulması ve çalışmaya başlaması ile birlikte federasyon tarafından kullanılacak olup buna dair bilgilendirme kamuoyuna ilgili Yönetmelikte belirtildiği
şekilde yapılacaktır. Meslek birlikleri bu hususu saklı tutmaktadırlar.
5) (*) Gelir : Yayın Kuruluşunun KDV ve RTÜK payı düşüldükten sonra elde ettiği toplam brüt gelirdir. (Reklam, barter, sponsorluk ve diğer tüm gelirler)
6) Karasal Yayın Alanı: Yayın hizmetinin karasal verici sistemleri vasıtasıyla alıcılara iletildiği ortamı ifade eder.
7) Ulusal Yayın: Ülke nüfusunun asgarî yüzde yetmişine ve Üst Kurulca belirlenen yerleşim yerlerine karasal ortamdan ulaştırılan yayın hizmetini ifade eder.
8) Bölgesel Yayın: Bir coğrafi bölge içindeki illerin toplam nüfusunun asgari yüzde yetmişine ve Üst Kurulca coğrafi bölge içinde belirlenen illere ulaştırılan yayın hizmetini
ifade eder.
9) Yerel Yayın: En fazla bir ilin sınırları içine karasal ortamdan ulaştırılan yayın hizmetini ifade eder.
10) Uydu Yayını: Yayın hizmetinin uydu kapasitesi vasıtasıyla alıcılara iletildiği ortamı ifade eder.
11) Kablo Yayını: Yayın hizmetinin her türlü kablo altyapısı üzerinden abonelere iletildiği ortamı ifade eder.
12) Yayınları müzik haricinde belirli bir konu üzerine yoğunlaşmış ve bir gün içerisindeki tüm yayın akışındaki toplam müzik yayını en fazla 3 saat olan kuruluşlar TEMATİK
olarak kabul edilir ve bu kuruluşlara % 30 indirim uygulanır. MESLEK BİRLİKLERİ yayın kuruluşunun RTÜK'ten aldığı tematiklik belgesinin sunulmasını isteyebilir, istemesine
rağmen tematiklik belgesinin sunulmaması halinde ise tematik indirimini uygulamama hakkına sahiptir.
13) Müzik Radyo ve TV: Bir gün içerisindeki toplam doğrudan müzik yayını %50 den fazla olan radyo ve TV kuruluşlarını ifade eder. Müzik kanallarının ödemesi gereken
asgari yıllık tutar, dahil oldukları kategorinin %25 fazlasıdır.
14) Toplam müzik yayını ibaresi müzik, eğlence, haber vb. programlarda doğrudan yayınlanan müziklerle film, dizi, reklam, tanıtım vb. yapımlarda yer alan müzik
kullanımlarının tamamını ifade eder.
15) Ulusal yayın kuruluşlarının yurtdışına uydudan yayın yapması halinde lisans bedeli üzerinden %25 artış yapılır.
16) Kablo, uydu ve dijital iletimden en az ikisini aynı anda yapan ulusal düzey haricindeki yayın kuruluşları, ortak aboneler nedeniyle her iki tarifenin toplam bedelinin %25
indirimli halini öder. Her üç ortamdan da yayın yapan kuruluşlar ise üç tarifenin toplamının % 40 indirimli halini öder.
17) Karasal ve Uydu yayınını aynı anda yapan ulusal düzey haricindeki yayın kuruluşları, cari yıla ait karasal yayın bedelinin %25' i kadar daha ek Uydu Yayın bedeli
18) Sadece Uydu yayını yapan ulusal düzey haricindeki yayın kuruluşları, cari yıla ait karasal yayın bedelinin %20'si kadar ek lisans bedeli öder.
19) Uydu ve Kablo (Tek il) yayınını aynı anda yapan ulusal düzey haricindeki yayın kuruluşları, cari yıla ait uydu yayın bedelinin %25' i kadar ek "Tek il Kablo Yayını"
bedeli öder.
20) Uydu ve Kablo (Çok il) yayınını aynı anda yapan ulusal düzey haricindeki yayın kuruluşları, cari yıla ait uydu yayın bedelinin %50' si kadar ek "Çok il Kablo Yayını"
bedeli öder.
21) Tek İl Kablo yayını yapan Yayın Kuruluşları bulunduğu ilin Karasal Yayın bedeli kadar Kablo (Tek İl ) bedeli öder.
22) Yerel yayın yapan Eğitim Kurumlarının lisans bedelleri, bulundukları ilde yerel yayın yapan kuruluşların ilgili döneme ait lisans bedelleri emsal alınarak hesaplanır.
Eğirim Kurumu olması sebebiyle indirim uygulanabilmektedir.
23) Yayın kuruluşu, yayınlarının eş zamanlı olarak ve değiştirilmeksizin resmi web sitesinden ve mobil uygulamadan yayınlanmasına (simulcasting) ilişkin olarak lisans
bedelinin %10'u kadar eş zamanlı yayın bedeli öder.
24) Ulusal düzeyde yayın yapan yayın kuruluşlarının izlenme oranlarının, sözleşmenin imzasından önceki altı aylık ortalamasının %6'nın üzerinde olması halinde yayın
kuruluşu, gelir kriterine göre dahil olduğu kategorinin bir üst kategorisinden lisanslanır.
25) Bu fiyatlar bilgilendirme amaçlı olup, değişiklik ve/veya ekleme yapma haklarımız saklı tutulmuştur.
26) MESLEK BİRLİKLERİ; müziğin kullanım niteliği, şekli ve ticari faaliyete katkısına göre alt kırılımlar yapma, yeni kategoriler belirleme, tarife bedellerini belirleyerek
uygulama hakkını saklı tutar.
27) Tarifeler, Türkiye sınırları içinden yayına çıkan kullanımları kapsamaktadır. Yurt dışı menşeli kullanımlar ile ilgili olarak tarife bedelleri, kullanıma göre MESLEK
BİRLİKLERİ tarafından belirlenecektir.
28) Tarifelerde yer alan fiyatların tümü TL cinsinden olup KDV dahil değildir.
29) İl merkezinde bulunan ilçelerde nüfus indirimi için il merkezinin toplam nüfusu baz alınır.
30) Ulusal yayın kuruluşlarının yerel veya bölgesel frekansları kiralaması suretiyle yeniden iletim yapılması halinde frekans sahibi %25 yeniden iletim izin bedeli öder.
31) Bir yayının farklı mecra, yöntem ve her bir biçimde, her bir yeniden iletimi için ayrı bir yeniden iletim bedeli ödenir.
32) Yayın kuruluşlarının resmi internet sitelerindeki eş zamanlı yeniden iletim dışındaki (podcast, vod vs.) herhangi bir kullanım ve iletim modeli için yayın kuruluşu lisans
bedelinin %40’ı kadar daha lisans bedeli öder.
33)Yayın kuruluşunun yeniden iletim yapması halinde, yeniden iletim yapılması ile ilgili tüm sorumluluk yeniden iletim yapana aittir.
34) Yukarıda belirtilen tarife sadece İstanbul'da geçerlidir. Diğer illerdeki yayın kuruluşları için aşağıdaki indirim esasları uygulanır:

A - BÖLGESEL -YEREL KARASAL DÜZEYDE YAYIN YAPAN TV'LER İÇİN
BÖLGE İNDİRİM ORANLARI
İndirim
Coğrafi Bölge
Oranı
İç Anadolu Bölgesi
10%
Karadeniz Bölgesi
10%
Doğu Anadolu Bölgesi
30%
G. Doğu Anadolu Bölgesi
30%
Kalkınmada 1. Derece Öncelikli İller

40%

B- YEREL VE BÖLGESEL YAYIN KURULUŞLARI İÇİN NÜFUS İNDİRİM
ORANLARI
0-50.000
50%
50.000-100.000
100.000-250.000
250.000-500.000
500.000-1.000.000
1.000.000-2.000.000

45%
40%
35%
30%
20%

2.000.000-3.000.000

15%

3.000.000-5.000.000

10%

MESAM-MSG 2023 EK-C TARİFESİ
BAKANLIKÇA SINIFLANDIRILAN DİĞER KURULUŞLAR
I.

TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU (TRT)

TRT Kurumu bünyesindeki Radyo ve TV yayın istasyonları, MESAM ve MSG’nin EK B'de belirtilen
ilgili Radyo ve TV tarifelerine göre ayrı ayrı lisanslanır.
II. TÜRKİYE SINIRLARI İÇİNDE TÜRK MEVZUATINA UYGUN KURULMUŞ, DİJİTAL
VE HER TÜRLÜ ORTAMDA INTERNET DE DÂHİL OLMAK ÜZERE İŞARET, SES
VE/VEYA GÖRÜNTÜ NAKLİNE YARAYAN ARAÇLARLA WEB CASTING,
SIMULCASTING, STREAMING VE DİĞER TÜRLERDE İLETİM YAPAN DİĞER
KURULUŞLAR
A.
DİJİTAL VE HER TÜRLÜ ORTAMDA, GSM, 3G, 4,5G, 5G VE İNTERNET DE
DAHİL OLMAK ÜZERE İŞARET, SES VE/VEYA GÖRÜNTÜ NAKLİNE YARAYAN
ARAÇLARLA YAPILAN KULLANIMLAR İLE İLGİLİ TARİFELER AŞAĞIDA
BELİRTİLMİŞTİR:
MESAM ve MSG aşağıda belirtilen kriterleri göz önünde bulundurularak repertuvar, lisanslama
ve kullanım bedeli belirleme hakkına sahiptir.
-

Lisans almak isteyen kullanıcının yıllık cirosu
Lisans almak isteyen kullanıcının gelir modeli
Müzik kullanım biçimi ve iş modeli
Müzik kullanım yoğunluğu
Lisans almak isteyen kullanıcının web sitesine ulaşan kişi sayısı
Mobil uygulama var ise uygulamayı indiren kişi sayısı

Bu bölümde belirtilmeyen diğer iş modellerinin tarifeleri; kullanıcı kuruluşun niteliği ve kullanım
biçiminin özellikleri ile alınmak istenen iznin kapsamı değerlendirilmek suretiyle MESAM ve MSG
tarafından belirlenecektir.

LİSANS TÜRÜ
İNTERNET ORTAMINDA MOBİL VE/VEYA
WEB ÜZERİNDEN MÜZİK DİNLEME
(STREAMING) TARİFESİ
İNTERNET ORTAMINDA MOBİL VE/VEYA
WEB ÜZERİNDEN MÜZİK İNDİRME
(DOWNLOAD) TARİFESİ
İNTERNET ORTAMINDA MOBİL VE/VEYA
WEB ÜZERİNDEN KARAOKE TARİFESİ
(SENKRONİZASYON DURUMUNDA ESER
SAHİBİNDEN AYRICA İZİN ALINMASI
GEREKİR.)
RINGTONE / RBT (ÇALARKEN DİNLET)
SERVİSLERİ TARİFESİ

TARİFE
Servis sağlayıcının MESAM & MSG repertuvarı
vasıtasıyla elde ettiği reklam, sponsorluk ve/veya
abonelik geliri üzerinden KDV, Özel İletişim Vergisi,
Hazine Payı düşüldükten sonra kalan net gelirin
%15’i
Servis sağlayıcının MESAM & MSG repertuvarı
vasıtasıyla elde ettiği reklam, sponsorluk ve/veya
abonelik geliri üzerinden KDV, Özel İletişim Vergisi,
Hazine Payı düşüldükten sonra kalan net gelirin
%15’i
Servis sağlayıcının MESAM & MSG repertuvarı
vasıtasıyla elde ettiği reklam, sponsorluk ve/veya
abonelik geliri üzerinden KDV, Özel İletişim Vergisi,
Hazine Payı düşüldükten sonra kalan net gelirin
%15’i
Servis sağlayıcının MESAM & MSG repertuvarı
vasıtasıyla elde ettiği reklam, sponsorluk ve/veya
abonelik geliri üzerinden KDV, Özel İletişim Vergisi,
Hazine Payı düşüldükten sonra kalan net gelirin
%15’i

Servis sağlayıcının MESAM & MSG repertuvarı
vasıtasıyla elde ettiği reklam, sponsorluk ve/veya
DİJİTAL WEB RADYO/TV TARİFESİ - TİCARİ abonelik geliri üzerinden KDV, Özel İletişim Vergisi,
Hazine Payı düşüldükten sonra kalan net gelirin
%15’i
DİJİTAL WEB RADYO TARİFESİ – TİCARİ
YILLIK LİSANS BEDELİ 8.500 TL
OLMAYAN/GELİR ELDE EDİLMEYEN *
DİJİTAL WEB TV TARİFESİ – TİCARİ
OLMAYAN/GELİR ELDE EDİLMEYEN *

YILLIK LİSANS BEDELİ 25.500 TL

* MESAM ve MSG, ilgili tarifeyi aşağıda belirtilen durumlarda uygulayacaklardır.
Gelir elde etmeyen tek bir şahsa ait radyolar & TV’ler,
Bir yılı geçmeyecek şekilde test amaçlı yayınlar,
Özel üniversite web radyoları & TV’ler,
Gelir elde eden devlet üniversiteleri web radyoları ve web TV’leri
NOT: Kendi yayınının iletimini yapan radyo ve TV’lere mobil aplikasyonlar için alınan yeniden
iletim ek izinlerine sözleşme bedeline ek +%50 izin bedeli uygulanır ve bu tersi durum için de
geçerli olacaktır.
NOT: Bir yayın grubuna bağlı olan web radyo ve TV’lerin izin bedelleri ayrıca
değerlendirilecektir.
NOT: İçerisinde birden çok web radyo veya web TV yayınının iletimini yapan platform / portal,
içerisinde iletimini yaptığı her bir radyo ve TV için yukarıda belirlenen bedeli öder.

B.
KABLO,
TARİFELER:

UYDU

VE

DİJİTAL

ORTAM
KABLO PLATFORM İŞLETMECİLERİ
(minimum 100.000 abone üzerinden)
UYDU PLATFORM İŞLETMECİLERİ
(minimum 100.000 abone üzerinden)
DİJİTAL PLATFORM İŞLETMECİLERİ
(minimum 100.000 abone üzerinden)
PLATFORM İŞLETMECİLERİ ÜCRETSİZ (minimum 100.000 abone
üzerinden)

PLATFORM İŞLETMECİLERİNE İLİŞKİN

MESAM+MSG Brüt
Gelirin %
Abone Gelirinin % 9'u

MESAM+MSG YILLIK
MİNİMUM BEDEL
31.280.218,96 ₺

Abone Gelirinin % 9'u

31.280.218,96 ₺

Abone Gelirinin % 9'u

31.280.218,96 ₺

Abone Gelirinin %9’u

31.280.218,96 ₺

UYGULAMA ESASLARI VE AÇIKLAMALAR
1)
Gelir: Platform işletmecilerinin KDV ve RTÜK payı düşüldükten sonra elde ettiği toplam
brüt gelir. (reklam, barter, sponsorluk ve diğer tüm gelirler)
2)
Platform işletmecilerinin hangi esaslara göre hangi tarifelere tabi olacaklarına,
platforma dâhil olan yayınlar, yapılan yeniden iletimin niteliği vs. gibi özellikleri dikkate alınarak
Meslek Birlikleri tarafından belirlenecektir.
3)
Bu fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır. Hata ve unutma halinde MESAM ve MSG’nin
değişiklik ve ekleme yapma hakları saklı tutulmuştur.
4)
MESAM ve MSG’nin tarifelerde belirtilen uygulamaların tanımlarını değiştirme hakları
saklıdır.
5)
Tarifeler, Türkiye sınırları içinden yayına çıkan kullanımları kapsamaktadır. Yurt dışı
menşeli kullanımlar ile ilgili olarak tarife bedelleri, kullanıma göre MESAM ve MSG tarafından
belirlenecektir.
6)
Tarifelerde yer alan fiyatların tümü TL cinsinden olup KDV dâhil değildir.
7)
MESAM ve MSG’nin, Platform işletmecilerinin platforma dâhil olan yayınlar, yapılan
yeniden iletimin niteliği, yayın içeriği, kanal sayısı, test aşamasında olması, yayın kapsamı ve
abone sayısı gibi hususları göz önünde bulundurarak indirim yapma hakları saklıdır.
8)
2023 yılı için yapılan artış gerekçesi: Meslek Birliklerinin 2023 yılı için açıklamış
olduğu bu tarife, 2022 yılı için daha önce açıklanan tarifeye; 2022 yılı için (çeşitli kurum ve
kuruluşların yıl sonu beklenti raporlarına göre) açıklanması beklenen yıllık Tüfe ve Üfe
oranlarının ortalaması kadar artış uygulanarak belirlenmiştir. Meslek Birlikleri bu artış oranını,
2023 yılı başında TUİK tarafından resmi olarak açıklanacak olan 2022 yılı Tüfe ve Üfe oranlarına
göre tarifedeki alanlarda birlikte veya farklı olarak revize etme ve düzenleme haklarını saklı
tutmaktadırlar.
9)
Meslek birliklerinin tarifede indirim uygulama hak ve yetkisine dair
açıklamalar: Meslek Birlikleri, FSEK’in 42/A ve ilgili diğer mevzuata göre kendi maddî ve/veya
manevî menfaatleri bakımından gerekli gördükleri indirim veya ödeme kolaylıklarını sağlama
hak ve yetkileri kapsamında; 2023 yılı ile ilgili olarak açıklamış oldukları bu tarifenin ilgili
bölümlerinde; alan, indirim için başvuru yapacak kullanıcıların sayısı ve özellikleri, bunların
davalı olup olmadığı, lisanslamanın büyüklüğü, süre, emsalleri ile yapılmış olan sözleşmeler gibi
kendileri tarafından kabul görecek her türlü kriterleri esas alarak bu tarifelerde uygun
görecekleri oranlarda indirim yapma ve ödeme kolaylığı sağlama hak ve yetkilerini saklı
tutmaktadırlar.
10) 2023 yılı için bir kampanya tarifesi belirleme hakkının saklı tutulması: Meslek
Birlikleri, sektördeki diğer meslek birlikleri ile bir arada lisanslama faaliyeti yürütülmesi

konusunda çalışmalara başlanması halinde genel olarak lisanslamanın yaygınlaşması,
kullanıcıya lisans almada kolaylık sağlaması amaç ve gerekçeleri ile; yukarıda belirtilen 2023
yılı tarifelerinde (farklı alanlarda farklı oranlarda) genel bir indirim kampanyası uygulayarak
2023 yılı için geçerli olmak üzere bir ‘kampanya tarifesi’ açıklama haklarını saklı tutmuşlardır.
Böyle bir durumda bu ‘kampanya tarifesi’ de kamuoyuna ilgili Yönetmelikte belirtildiği şekilde
duyurulacak ve açıklanacaktır.
11) Federasyon kurulması haline özgü açıklamalar: Meslek Birlikleri, sektördeki diğer
meslek birlikleri ile bir federasyon kurulması haline özgü olarak kendi repertuvarları ile ilgili hak
takip yetkilerini ilgili mevzuata göre bu federasyona devir edeceklerinden ve bu yetki devrinin
de aynı zamanda Meslek Birliklerinin tarife belirleme, bu tarifelerde indirim yapma, ödeme
kolaylığı sağlama ve tarifeleri duyurma gibi hak ve yetkilerinin de devri anlamına geleceğinden
federasyonun çalışma alanlarında tarifeyi belirleme hak ve yetkisi, kurulması ile birlikte
federasyona geçecektir. Böyle bir durumda Meslek Birliklerinin tarife ile ilgili mevzuattan
kaynaklanan tüm hak ve yetkileri, kurulması ve çalışmaya başlaması ile birlikte federasyon
tarafından kullanılacak olup buna dair bilgilendirme kamuoyuna ilgili Yönetmelikte belirtild i ğ i
şekilde yapılacaktır. Meslek birlikleri bu hususu saklı tutmaktadırlar.
III. 3984 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN “İ” BENDİ UYARINCA YAYIN
YAPAN KAPALI DEVRE YAYIN SİSTEMLERİ
Kapalı devre müzik yayını sistemleri; kullanıcı kuruluşun ve kullanım biçiminin özellikleri ile alınmak
istenen iznin kapsamı değerlendirilmek sureti ile MESLEK BİRLİKLERİ tarafından belirlenecektir.

