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I. TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU 
TRT Kurumu bünyesindeki radyo ve TV yayın istasyonları, Meslek Birliklerinin 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 VE İNTERNET DE DAHİL OLMAK ÜZERE İŞARET, 
SES VE / VEYA GÖRÜNTÜ NAKLİNE YARAYAN ARAÇLARLA YAPILAN KULLANIMLAR İLE İLGİLİ 
TARİFELER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR: 
Kullanıcı kuruluşun ve kullanım biçiminin özellikleri ile alınmak istenen iznin kapsamı ve Meslek 
Birliklerinin hak takip yetkileri sınırları değerlendirilmek sureti ile Müyap ve Müyorbir Meslek Birlikleri 
tarafından belirlenecektir. 
 
DİJİTAL WEB RADYO VEYA WEB TV 

GRUP DÜZEY 
MÜYAP – MÜYORBİR  
YILLIK LİSANS BEDELİ 

Ticari* 
TV Kanalı 31.500,00 TL 

Radyo Kanalı 26.000,00 TL 

Diğerleri** Radyo ve TV 15.750,00 TL 

 
* Ticari kazanç sağlama amacı taşıyan kuruluşlar. 

** Bir ticari kazanç sağlama amacı gütmeyen kuruluşlardır. Hangi kuruluşların bu kapsama girdiğine, 

yapılan yayınının ve izin alacak kuruluşun özelliklerine göre MESLEK BİRLİKLERİ tarafından karar 

verilecektir. 

NOTLAR:  

1. Web radyo ve TV işletmecilerinin hangi esaslara göre hangi tarifelere tabi olacaklarına, özellikleri 

dikkate alınarak Meslek Birlikleri tarafından belirlenecektir. 

2. MESLEK BİRLİKLERİ tarifelerde belirtilen uygulamaların tanımlarını değiştirme hakları saklıdır. 

3. Tarifeler, Türkiye sınırları içinden yayına çıkan kullanımları kapsamaktadır. Yurt dışı menşeli 

kullanımlar ile ilgili olarak tarife bedelleri, kullanıma göre MESLEK BİRLİKLERİ tarafından 

belirlenecektir. 

4. 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. 

5. Bir yayın grubuna bağlı olan web radyo ve TV’lerin izin bedelleri ayrıca değerlendirilecektir. 

6. 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. 

7. MESLEK BİRLİKLERİ’nin, izin alacak kuruluşun yayınları, yapılan yeniden iletimin niteliği, yayın 

içeriği, kanal sayısı, test aşamasında olması, yayın kapsamı gibi hususları göz önünde bulundurarak 

indirim yapma hakları saklıdır.  

8. Bu fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır. Hata ve unutma halinde MESLEK BİRLİKLERİNİN değişiklik ve 

ekleme yapma hakları saklı tutulmuştur. 

9. MESLEK BİRLİKLERİ’nin, Web radyo ve TV yayınları, 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.  
10. Tarifelerde yer alan fiyatların tümü TL cinsinden olup KDV dâhil değildir.  
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B. KABLO, UYDU VE DİJİTAL PLATFORM İŞLETMECİLERİNE İLİŞKİN TARİFELER: 

ORTAM 
MÜYAP MÜYORBİR                      

Brüt Gelirin % 
MÜYAP MÜYORBİR                                    

YILLIK MİNİMUM BEDEL 

KABLO PLATFORM İŞLETMECİLERİ 
(minimum 100.000 abone üzerinden) 

% 4'ü 
 16.122.875,00 TL    

 

UYDU PLATFORM İŞLETMECİLERİ 
(minimum 100.000 abone üzerinden) 

% 4'ü 16.122.875,00 TL    

DİJİTAL PLATFORM İŞLETMECİLERİ 
(minimum 100.000 abone üzerinden) 

% 4'ü 16.122.875,00 TL      

PLATFORM İŞLETMECİLERİ - ÜCRETSİZ  
(minimum 100.000 abone üzerinden) 

% 4'ü 16.122.875,00 TL    

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 MESLEK BİRLİKLERİNİN değişiklik 
ve ekleme yapma hakları saklı tutulmuştur. 
4) MESLEK BİRLİKLERİ 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 MESLEK BİRLİKLERİ tarafından 
belirlenecektir. 
6) Tarifelerde yer alan fiyatların tümü TL cinsinden olup KDV dâhil değildir.  
7) MESLEK BİRLİKLERİ’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.   
         
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 Birlikleri tarafından belirlenecektir. 
 

 

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 
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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. Meslek birliğimizin aynı alanda faaliyet gösteren başka bir meslek birliğine repertuvarımızın 

temsil edilmesi ve kullanıcılara verilecek izne meslek birliğimizin repertuvarının da dahil edilmesi ile 

ilgili olarak bir meslek birliği ile yetkilendirme / yasal temsilcilik anlaşma yapılması halinde 2023 yılı 

tarifemizde indirim, ödeme kolaylığı ve yapılacak anlaşmanın koşullarına göre tarifelerde (veya belirli 

bölümlerinde) değişiklikler / düzenlemeler yapma hakkımız saklı tutulmuştur. Böyle bir durumda 

buna göre düzenlenmiş tarife de kamuoyuna ilgili Yönetmelikte belirtildiği şekilde duyurulacak ve 

açıklanacaktır.  

6. Aynı alanda faaliyet gösteren başka bir meslek birliğinin repertuvarının Meslek birliğimiz 

tarafından temsil edilmesi ve kullanıcılara verilecek izne temsil edilecek meslek birliğinin 

repertuvarının da dahil edilmesi ile ilgili olarak bir meslek birliği ile yetkilendirme / yasal temsilcilik 

anlaşma yapılması halinde 2023 yılı tarifemizde artış, ödeme kolaylığı ve yapılacak anlaşmanın 

koşullarına göre tarifelerde (veya belirli bölümlerinde) değişiklikler / düzenlemeler yapma hakkımız 

saklı tutulmuştur. Böyle bir durumda buna göre düzenlenmiş tarife de kamuoyuna ilgili Yönetmelikte 

belirtildiği şekilde duyurulacak ve açıklanacaktır. 

 

 


