TURKISH

Bilgilerinizin güncel tutulması
Kişilerin doğru miktarda ödeme aldığından emin olmak için durumları gözden geçiriyoruz. Ayrıca,
kişilerin ödemeye hâlâ hak sahibi olduklarını kontrol ediyoruz. Çoğu kişinin doğru davrandığını ve
hayatlarında değişiklikler olduğunda bunu bize bildirdiklerini biliyoruz. Ne var ki, almaları
gerekenden fazlasını veya almamaları gerekeni almak için bizi yanıltan az sayıda kişi mevcut.
Fazla ödeme yapılma riskiyle karşı karşıya kalma ihtimali olanlarla iletişime geçiyoruz.

Size neden mektup gönderiyoruz
Size mektup göndermemiz geliriniz hakkında diğer hükümet makamlarından bilgi edindiğimiz
anlamına gelir. Diğer makamlardan gelen bilgiler sizin bize verdiğinizden farklıdır.

Ne yapmalısınız
Bu mektubu göz ardı etmemeniz çok önemlidir. Mektubumuzla sizden gelirinizi ve çalışma
bilgilerinizi gözden geçirmenizi, güncellemenizi ve onaylamanızı istiyoruz. Gelirinize hakkında
maaş ya da banka makbuzları gibi kayıtlara ihtiyacımız var.

Gelirinizi nasıl onaylayacaksınız
Gelirinizi İnternet üzerinden onaylayabilirsiniz. myGov sitesinde oturum açabilir ya da bu
mektuptaki kodu kullanabilirsiniz.
Yardım için 1800 086 400'ü arayıp 1 tuşuna basarak employment income confirmation hattını da
arayabilirsiniz. Sorularımızı anlamak için bir sözlü çevirmen isteyebilirsiniz.
a.

b.

myGov kullanımı:
i. myGov'da oturum açın ve Centrelink'i seçin
ii. reminders karosunu veya sol üst menüden compliance > employment income öğesini
seçin
Bu mektuptaki kodun kullanımı - aşağıdakiler gerekecek:
i. Customer Reference Number (CRN) numaranız ve mektubunuzdaki onay kodu
ii. Size güvenlik kodu gönderebilmemiz için e-posta adresi veya cep telefonu numarası
iii. Medicare kartınız ve Avustralya ehliyeti veya pasaportu

Ayrıca, sorularınıza cevap vermek ve gelirinizi açıklığa kavuşturmak için özel bir telefon
numaramız (1800 086 400) mevcuttur.

Daha fazla bilgi için


İngilizce daha fazla bilgi için humanservices.gov.au/compliance adresini ziyaret edin



bilgileri kendi dilinizde okuyabileceğiniz, dinleyebileceğiniz ya da videoları kendi dilinizde
izleyebileceğiniz humanservices.gov.au/yourlanguage adresini ziyaret edin



Centrelink ödeme ve hizmetleri hakkında bizimle kendi dilinizde konuşmak için 131 202'yi
arayın



Medicare ve Child Support ödeme ve hizmetleri hakkında bizimle kendi dilinizde konuşmak
için 131 450 aracılığıyla Translating and Interpreting Service (TIS National) hizmetini arayın



bir hizmet merkezini ziyaret edin.
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Sorumluluk Reddi
Bu yayındaki bilgiler sunulan ödeme ve hizmetler için yalnızca bir yol gösterme görevi görmektedir.
Bir ödeme başvurusunda bulunup bulunmama ve belli durumlarınızla ilgili başvuru yapıp yapmama
kararının sorumluluğu size aittir.
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Keeping your details up to date
We do reviews to make sure people get the right payment amount. We also check people are still
eligible for a payment. We know most people do the right thing, and tell us when something
changes in their life. However, there are a small number of people who mislead us to get more
than they should, or get a payment they shouldn’t get.
We will contact people who may be at risk of being overpaid.

Why we sent you a letter
If we have sent you a letter, it means we have information from other government agencies about
your income. The information from the other agency is different to the information you told us.

What you need to do
It is very important you do not ignore the letter. Our letter asks you to review, update and confirm
your income and employment details. You will need a record of your income, such as payslips or
bank statements.

How to confirm your income
You can confirm your income online. You can sign in with myGov or use the code found in the
letter.
You can also call the employment income confirmation line on 1800 086 400, then dial 1 for help.
You can ask for an interpreter to help you understand our questions.
a. Using myGov:
i. Sign into myGov and select Centrelink
ii. Select the reminders tile or compliance > employment income from the top left hand menu
b. Using the code found in the letter, you will need:
i. Your Customer Reference Number (CRN) and confirmation code from your letter
ii. An email address or mobile phone number so we can send you a security code
iii. Your Medicare card and your Australian drivers licence or passport
We also have a dedicated phone number 1800 086 400 to answer questions and assist with
clarifying your income.

For more information


go to humanservices.gov.au/compliance for more information in English



go to humanservices.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch videos
with information in your language



call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services



call the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 to speak with us in
your language about Medicare and Child Support payments and services



visit a service centre.
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Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services.
It’s your responsibility to decide if you wish to apply for a payment and to make an application with
regard to your particular circumstances.
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