Radyo-Televizyon Primi
Vatandaşlar için

Kolay ve çağdaş
Artık televizyon programlarını tablet bilgisayarlardan da seyredebilmekte ve akıllı telefonlardan radyo dinleyebilmekteyiz.
Teknik cihazlar giderek daha fazla fonksiyon sunmakta olup, böylelikle medya içeriklerinden yararlanma tarzımızı değiştir
mektedir.
Cihazdan bağımsız radyo-televizyon primi çağdaş olup, teknolojik ilerlemelere açıktır.

Radyo-televizyon primi, ayda 17,50 Euro* ile, kamu radyo ve televizyonunun tüm yayın kanallarından bütün yayınlarını
kapsamaktadır. Gelecekte de çok çeşitli ve tüm vatandaşların erişebileceği yayınların garantisidir.

Kamu Radyo ve Televizyonu
Bağımsızlık
Almanya‘da kamu radyo ve televizyonu, demokratik ve modern bir toplum için vazgeçilmezdir: Onun yayınları, kamuoyu
oluşturmaya önemli katkıda bulunur. Radyo-televizyon primi ile dayanışma niteliğindeki bu finansman, herkes için
serbest bilgi erişiminin garantisi olup, ekonomik ve siyasi çıkarlardan bağımsız bir yayın imkânı sağlamaktadır.

Kalite
ARD, ZDF ve Deutschlandradio, bilgi, eğitim ve eğlenceden oluşan üstün kalite bir yayın sunmaktadır: Haber bültenleri,
kapsamlı ve güncel bilgi akışı sağlarken, magazin ve siyasi sohbet programları da, olayların perde arkasına ilişkin bilgi
ve analiz sunar. Kamu radyo ve televizyonu ayrıca, film, radyo piyesi, dizi, spor ve sohbet programları ile eşsiz bir eğlence
programı da demektir. Bunda kalite ve izlenme oranının tezat teşkil etmediğini, çok sayıda medya ödülü ortaya koymak
tadır.

Çeşitlilik
Radyo, televizyon ve internet yayınları, onlardan yararlanan insanların ilgi alanları kadar çok çeşitlidir; bunda yayınların
büyük bölümüne engelliler ve yaşlılar da dâhil olmak üzere herkes tarafından erişilebilir. Ayrıca kamu radyo ve televizyo
nu, ARD‘nin üçüncü programları, 3sat, ARTE ve PHOENIX, KI.KA ve dijital ek kanallarda olmak üzere ana yayınların dışında
başka yayınlar da sunar. Ayrıca ARD, ZDF ve Deutschlandradio, sayısız etkinlikler ve orkestralarla kültüre önemli oranda
damgasını vurur.
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Tek ev – Tek prim
Vatandaşlar için 2013 yılından itibaren şu basit formül geçerlidir: Tek ev – Tek prim. Radyo-televizyon primi, radyo
televizyon cihazlarından bağımsızdır: Bir evde kaç televizyon, kaç radyo ve kaç bilgisayar olduğu önemli değildir.
Radyo-televizyon primi aylık 17,50* Euro‘dur ve hâne başına sadece bir kez ödenir. Bu prim sadece reşit kişiler
tarafından ödenmek zorundadır. Özel amaçlı kullanılan motorlu taşıtlar da bu miktarın içindedir.
Aynı hânede birden fazla kişi yaşıyorsa, bunlardan sadece birinin radyo-televizyon primi için kaydolması yeterlidir.
Bu kişi primi tüm hâne için öder. Özellikle aileler, nikâhsız yaşayan çiftler ve ev arkadaşlığı şeklinde oturanlar, bu
uygulamadan kârlı çıkmaktadır.
Ana ikametgâhın dışındaki ikinci ya da ek bir daire için ayrıca bildirimde bulunulması gereklidir.

Somut olarak radyo-televizyon primi
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Örnek 1: Bir aile için radyo-televizyon primi
İki çocuklu bir aileyi ele alalım, bunlardan biri reşittir ve kendi parasını kendisi kazanmak
tadır ama ailesinin yanında oturmaya devam etmektedir. 2013 yılından bu yana kaç aile
ferdinin yaşadığına bakılmaksızın tek ev için tek prim ödenmektedir. Bu durumda aile aylık
17,50 Euro* ödemektedir.

Örnek 2: Ortak ev için radyo-televizyon primi
Üç kişinin birlikte oturduğu bir ortak evde üç bilgisayar, üç radyo ve iki televizyon var ve tek
bir radyo-televizyon primi ödenir. Hangi cihazların olduğu bunda herhangi bir rol oynamaz.
Bu evde oturanlardan birisi, radyo-televizyon primi için kayıt yaptırır ve ortak ev için ayda
17,50 Euro* öder. Bunu kimin yapacağına o evde oturanlar karar verir. Bu durumda diğer ev
sâkinleri, kayıtlarını sildirebilirler.

Muafiyet ve indirim
Bu prim modeli, gelire bağlı olarak sosyal yardım alanların yükünü hafifletir. Bunlar, muafiyet talebinde bulunabilir.
Engelliler de indirimli prim öderler. Bir bakışta en önemli düzenlemeler:

• Devletten sosyal yardım alanlar
Örneğin Arbeitslosengeld II, Sozialgeld veya Grundsicherung im Alter alanlar, dilekçe vermeleri halinde, radyo-televizyon
priminden muaf tutulurlar. Bunun için ilgili resmi merciden alınacak belge gereklidir.

• Eğitim parası alanlar
BAföG, Berufsausbildungsbeihilfe veya Ausbildungsgeld alan ve anne-babasının yanında oturmayanlar, bunu
belgelemeleri halinde, radyo-televizyon priminden muaf tutulmayı talep edebilirler.

• Engelli kişiler
Ağır engelli belgesinde „RF” işareti bulunan engelliler, dilekçe vermeleri halinde, ayda 5,83 Euro* olmak üzere indirimli
prim öderler. İşitme ve görme engelli olanlar ile Blindenhilfe alanlar, dilekçe vermeleri ve bunu belgelemeleri halinde,
muaf tutulurlar.
Muafiyet ve indirimler hakkında ayrıntılı bilgi ile buna ilişkin talep formunu internette şu adresten bulabilirsiniz:
www.rundfunkbeitrag.de.
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Nelere dikkat edilmeli?
Yeni bir eve taşınıyorum
• Hâlihazırda radyo-televizyon primi ödemekte iseniz, Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio’ya lütfen
yeni adresinizi bildiriniz.
• Şimdiye kadar hiç radyo-televizyon primi ödememiş iseniz, lütfen kaydınızı yaptırınız. Hâne başına sadece bir kişi
kaydolmak zorundadır.
• Hânede hâlihazırda radyo-televizyon primi ödemekte olan birisinin olması ve sizin de hâlihazırda radyo-televizyon
primi ödüyor olmanız halinde, kaydınızı sildirebilirsiniz. Bunun için lütfen Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutsch
landradio’ya kendinizin radyo-televizyon primi numaranızı ve sizinle aynı evde yaşayan kişinin radyo-televizyon primi
numarasını bildiriniz.

Kaydolmak veya mevcut bilgilerimi değiştirmek istiyorum
• Şuradan kolayca kaydolabilirsiniz: www.rundfunkbeitrag.de.
• Adres, banka bilgileri ve isim değişikliklerini de kolayca internet üzerinden yapabilirsiniz.
• Bu değişiklikleri yazılı olarak bildirmek isterseniz, lütfen belediyelerden (örn. vatandaş işlemleri dairelerinden) ve
de banka ve Sparkasse‘lerden edinilebilen formları kullanınız. Bu formları www.rundfunkbeitrag.de adresinden de
indirebilir ve yazdırabilirsiniz.
• Kayıt sildirme ve muafiyet dilekçelerinin her zaman yazılı olarak verilmesi gereklidir.

Neyi nerede bulabilirim?
Bilgiler
İnternet sayfası www.rundfunkbeitrag.de, sık sorulan soruları cevaplar, radyo-televizyon priminin detaylarını ve radyo
televizyon finansmanının asıl nedenlerini açıklar. Ayrıca burada kayıt yaptırma ve kayıt sildirme, mevcut bilgilerinizde
değişiklik yapma formlarını ve de radyo-televizyon priminin muafiyet veya indirim dilekçelerini bulabilirsiniz.

Formlar
İşleminizi ya doğrudan internet üzerinden halledebilir ya da formları pdf olarak yazdırabilirsiniz. Ayrıca bu formları bele
diyelerden (örn. vatandaş işlemleri dairelerinden) ve de banka ve Sparkasse‘lerden edinebilirsiniz. İlgili belgelerle beraber
dilekçelerinizi lütfen şu adrese yollayınız: Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio, 50656 Köln.

İletişim
Bunun dışında sorularınız olması halinde, lütfen www.rundfunkbeitrag.de adresindeki iletişim formunu kullanınız
veya servis hattımızı arayınız: 01806 9995 5510 (Almanya’daki sabit hatlardan aramalarda arama başına 20 Cent,
cep telefonundan aramalarda arama başına maksimum 60 Cent).
Son güncelleme: Mart 2015

*17,50 Euro veya 5,83 Euro tutarındaki radyo-televizyon primi, Nisan 2015 tarihindeki prim indiriminden bu yana geçerlidir.
Radyo-televizyon primi, 2013 yılından Mart 2015 tarihine kadar 17,98 Euro veya 5,99 Euro tutarında idi.
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