TURKISH

İlk ödemenizi ne zaman alacaksınız?
Bizden bir ödeme talep ettiğinizde, ödemenizi hemen alamayabilirsiniz.
Beklemeniz gereken süre, bekleme periyodu olarak adlandırılır. Durumunuza ve talep
ettiğiniz ödeme türüne bağlı olarak farklı bekleme periyodu türleri vardır.
Avustralya'ya Avustralyalı kalıcı mülteci veya insani yardım vizesi ile geldiyseniz ödeme
talep etmek için beklemenize gerek yoktur. Ödemenizi hemen talep edebilirsiniz.
Family Tax Benefit, Child Care Subsidy, Additional Child Care Subsidy, Parental Leave
Pay, Dad and Partner Pay ve Double Orphan Pension gibi aile ödemelerimizde bekleme
periyodu yoktur. Bunları derhal talep edebilirsiniz. Ödemenin yapılabilmesi için belirli
kurallara uymanız gerekir.

Avustralya'ya kısa bir süre önce gelmişseniz bekleme süresi
Avustralya'ya bir Avustralya sakini olarak kısa bir süre önce gelmişseniz ödemelerimizin
çoğunu alabilmek ve diğer avantajlardan faydalanabilmek için 104 hafta beklemeniz
gerekir. Bu, newly arrived resident’s waiting period olarak adlandırılır.
Avustralya'da kalıcı sakin vizesi için başvurmanız ve size bu vizenin verilmesi gerekir.
Bekleme süresi genellikle Avustralya'ya geldiğiniz tarihte değil, kalıcı sakin vizenizin
başlangıç tarihinde başlar.
Avustralya ile sosyal güvenlik anlaşması olan bir ülkede yaşamışsanız
aşağıdakileri almaya uygun hale gelmek için bu anlaşmayı kullanabilirsiniz:
• Age Pension
• Disability Support Pension veya
• Carer Payment
Ülkenizin bizimle bir anlaşması olup olmadığını öğrenmek için
humanservices.gov.au/issa adresine gidin
Neden beklemeniz gerekmeyebilir?
Aşağıdaki durumlarda beklemeniz gerekmeyebilir:
• Avustralya vatandaşı iseniz
• Belirli bir vize alt sınıfına sahipseniz veya
• Mülteci veya insani yardım programı kapsamında ülkeye gelmiş bir göçmenin aile
üyesi iseniz.

Bir haftalık bekleme periyodu
Aşağıdakileri talep ediyorsanız ödemelerinizi başlaması için bir hafta beklemeniz
gerekebilir:
• Newstart Allowance
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Parenting Payment
Youth Allowance veya
Sickness Allowance.

Bu, ordinary waiting period olarak adlandırılır.
Neden beklemeniz gerekmeyebilir?
Aşağıdaki durumlarda beklemeniz gerekmeyebilir:
• Bizden bir ödeme ya da Department of Veterans’ Affairs Service Pension aldıktan
sonraki 13 hafta içinde tekrar talepte bulunmuşsanız veya
• İş bulma konusunda önemli engellere sahip olduğunuz belirlenmişse
Son dört hafta içinde meydana gelen kişisel bir kriz nedeniyle ciddi mali güçlük
yaşıyorsanız bu bekleme periyodundan vazgeçebiliriz. Bunun için kanıta ihtiyacımız
olabilir.

Tasarruflarınız veya diğer paralarınız varsa bekleme süresi
Sizin veya eşinizin belirli bir limitin üzerinde tasarrufları veya diğer paraları varsa
ödemenizi almak için beklemeniz gerekebilir. Bu, işvereninizin size karşı borçlu olduğu
parayı da içerir. Talebinizi gönderdiğiniz zaman ne kadar süre beklemeniz gerektiğini size
söyleriz.
Bu, liquid assets waiting period olarak adlandırılır. Bu, aşağıdaki rakamlara eşit veya bu
rakamlardan daha fazla fonlara sahip olmanız durumunda geçerlidir:
• Bekarsanız ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişi yoksa $5500 veya
• Bir eşiniz varsa veya bekarsanız ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler varsa
$11000.
Bu, aşağıdaki ödemeler için geçerlidir:
• Newstart Allowance
• Sickness Allowance
• Youth Allowance ve
• Austudy.
Neden beklemeniz gerekmeyebilir?
Aşağıdaki durumlarda beklemeniz gerekmeyebilir:
• Kendiniz veya eşiniz son 12 ay içinde bu bekleme periyodundan geçmişseniz
• Son 14 gün içinde bir ödemeden diğerine transfer olmuşsanız
• Bir başka ödeme aldıktan sonra Newstart Allowance almak için uygun hale
gelmişseniz
• Ayrıca:
− Bir rehabilitasyon programına dahilseniz
− jobactive sağlayıcınızla bir Stream C aktivite yapıyorsanız veya
− Community Development Programme'ın bir parçası olarak bir aktivite
yapıyorsanız.
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Zorunlu veya makul masraflar nedeniyle ciddi mali güçlük yaşıyorsanız bu bekleme
periyodundan vazgeçebiliriz. Bunun için kanıta ihtiyacımız olabilir.

İşinizi tamamladığınızda toplu bir ödeme almışsanız bekleme periyodu
İşvereniniz işinizden ayrıldığınızda size hastalık izni, yıllık izin veya işten çıkarma
nedeniyle toplu bir ödeme yapmışsa bizden bir ödeme almak için beklemeniz gerekebilir.
Bu, income maintenance period olarak adlandırılır.
Beklemeniz gereken süre, işi bitirdiğinizde sizin veya eşinizin aldığı miktara bağlı olarak
değişir.
Bu, aşağıdaki ödemeler için geçerlidir:
• Austudy
• Kalıcı körlüğünüzün olması durumu hariç Disability Support Pension
• Newstart Allowance
• Parenting Payment
• Sickness Allowance
• Widow Allowance
• Youth Allowance (other)
Neden beklemeniz gerekmeyebilir?
Ciddi mali güçlük yaşıyorsanız bu bekleme süresini kısaltabilir veya bu süreden
vazgeçebiliriz. Bunun nedeni, işvereninizden aldığınız son parayı zorunlu veya makul
masrafları ödemek için kullanmış olmanız olabilir. Bunun için kanıta ihtiyacımız olabilir.

Kısa bir süre önce mevsimsel veya sözleşmeli bir işi bitirmişseniz
bekleme süresi
Siz veya eşiniz talepte bulunmadan önceki altı ay içinde mevsimsel, sözleşmeli veya
kesintili bir işi bitirmişseniz bizden bir ödeme almak için beklemeniz gerekebilir.
Beklemeniz gereken süre, kazandığınız miktara ve ne kadar süre çalıştığınıza bağlı olarak
değişir.
Bu, seasonal work preclusion period olarak adlandırılır. Bu, aşağıdaki ödemeler için
geçerlidir:
• Austudy
• Carer Payment
• Kalıcı körlüğünüzün olması durumu hariç Disability Support Pension
• Newstart Allowance
• Parenting Payment
• Partner Allowance
• Sickness Allowance
• Aday vizesi sahibi iseniz Special Benefit
• Widow Allowance
• Youth Allowance.
Mevsimsel, sözleşmeli ve kesintili iş:
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Meyve toplama
Ekin biçme
Kırpma
Balık avlama
Danışmanlık işleri ve
İnşaat sitelerindeki işler.

Neden beklemeniz gerekmeyebilir?
Aşağıdaki durumlarda beklemeniz gerekmeyebilir:
• 12 aydan uzun sürecek bir işiniz varsa
• Mevsimsel işler dışında, şirketin almaya hak kazandığınız izin ödemelerini yaptığı
bir işiniz varsa
• Bir rehabilitasyon programındaysanız
• jobactive sağlayıcınızla bir Stream C aktivitesi yapıyorsanız veya
• Community Development Programme'ın bir parçası olarak bir aktivite yapıyorsanız.
Ciddi mali güçlük yaşıyorsanız bu bekleme periyodundan vazgeçebiliriz.

İşinizden ayrılmayı seçmişseniz veya suistimal nedeniyle işinizi
kaybetmişseniz bekleme periyodu
İşinizden ayrılmayı seçmişseniz veya suistimal nedeniyle işinizi kaybetmişseniz bizden bir
ödeme almak için sekiz veya on iki hafta beklemeniz gerekebilir. Bu, unemployment
non-payment period olarak adlandırılır.

Kısa bir süre önce taşınmışsanız ve bu durum iş bulma şansınızı
azaltmışsa bekleme periyodu
Talepte bulunmadan önceki altı ay içinde taşınmışsanız ve bu durum iş bulma şansınızı
azaltmışsa 26 hafta beklemeniz gerekebilir.
Moving to an area of lower employment prospects non-payment period aşağıdakiler için
geçerlidir:
• Newstart Allowance
• Youth Allowance (other) ve
• Bir aday vizesi sahibi olarak Special Benefit
Beklemeniz gerekip gerekmediğine karar vermek için eski ve yeni adresinizdeki
aşağıdakileri içeren faktörleri karşılaştırırız:
• İşgücü piyasasının boyutu ve
• İşsizlik oranları

Tazminat ödemesi almışsanız bekleme süresi
Toplu halde tazminat ödemesi almışsanız bir Centrelink ödemesi almak için beklemeniz
gerekebilir. Bu, compensation preclusion period olarak adlandırılır. Bu periyot,
ödemelerimizin çoğu için geçerlidir.
Beklemeniz gereken süre, tazminat ödemenizin miktarına bağlı olarak değişir.
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Daha fazla bilgi için
•
•
•
•
•

humanservices.gov.au adresine gidin ve İngilizce dilinde daha fazla bilgi için
"waiting periods" terimini arayın
Kendi dilinizde hazırlanmış bilgileri okuyabileceğiniz, dinleyebileceğiniz veya
bununla ilgili videoları izleyebileceğiniz humanservices.gov.au/yourlanguage
adresine gidin
Centrelink ödemeleri ve hizmetleri hakkında bizimle kendi dilinizde konuşmak için
131 202 numaralı telefonu arayın
Medicare ve Child Support ödemeleri ve hizmetleri konusunda bizimle kendi
dilinizde konuşmak için 131 450 numaralı telefondan Translating and Interpreting
Service'ı (TIS National) arayın
Bir hizmet merkezini ziyaret edin.

Not: Avustralya’da herhangi bir yerde bulunan ev telefonunuzdan "13"lü numaralara
yapılan aramalar sabit bir orandan ücretlendirilir. Bu oran, yerel arama ücretine göre
farklılık gösterebilir ve ayrıca telefon servis sağlayıcısına göre de değişebilir. Ev
telefonundan "1800"lü numaralara yapılan aramalar ücretsizdir. Kamuya açık telefonlardan
ve cep telefonlarından yapılan çağrılar daha yüksek olarak sürelendirilebilir ve
ücretlendirilebilir.

Sorumluluğun Reddi
Bu yayında yer alan bilgiler yalnızca ödeme ve hizmetlerle ilgili bir kılavuz olması amacıyla
hazırlanmıştır. Bir ödeme için başvuru yapmak isteyip istemediğinize karar vermek ve
kendinize özel durumla ilgili bir başvuruda bulunmak sizin sorumluluğunuzdur.
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When you will get your first payment
When you claim a payment from us, you may not get paid straight away.
The time you have to wait is called a waiting period. There are different types of waiting
periods depending on your situation and which payment you are claiming.
If you arrived in Australia on an Australian permanent refugee or humanitarian visa, you do
not have to wait to claim payments. You can claim immediately.
Our family payments, such as Family Tax Benefit, Child Care Subsidy, Additional Child
Care Subsidy, Parental Leave Pay, Dad and Partner Pay and Double Orphan Pension do
not have waiting periods. You can claim straight away. You need to meet certain rules to
be paid.

Waiting period if you recently arrived in Australia
If you recently arrived in Australia as an Australian resident, you have to wait 104 weeks
before you can get most of our payments and other benefits. This is called the newly
arrived resident’s waiting period.
You must apply for and be granted an Australian permanent resident visa. The waiting
period generally starts from the date your permanent resident visa starts, not from when
you arrived in Australia.
If you have lived in a country that has a social security agreement with Australia, you may
use this agreement to be eligible for:
• Age Pension
• Disability Support Pension, or
• Carer Payment
To find out if your country has an agreement with us go to humanservices.gov.au/issa
Why you may not have to wait
You may be exempt from waiting if you:
• are an Australian citizen
• hold a certain visa subclass, or
• are the family member of a refugee or humanitarian migrant.

One week waiting period
You may need to wait one week for your payments to start if you are claiming:
• Newstart Allowance
• Parenting Payment
• Youth Allowance, or
• Sickness Allowance.
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This is called an ordinary waiting period.
Why you may not have to wait
You may be exempt from waiting if you:
• reclaim within 13 weeks of getting a payment from us or a Department of Veterans’
Affairs Service Pension, or
• have been identified as having significant barriers to finding work
We may waive this waiting period if you are in severe financial hardship because of a
personal crisis that happened in the past four weeks. We may need evidence.

Waiting period if you have savings or other money
If you or your partner have savings or other money over a certain limit, you may have to
wait to get your payment. This includes money your employer owes you. We will let you
know how long you have to wait when you submit your claim.
This is called the liquid assets waiting period. It applies if you have funds equal to or more
than:
• $5 500 if you are single with no dependants, or
• $11 000 if you have a partner, or you are single with dependent children.
This applies for the following payments:
• Newstart Allowance
• Sickness Allowance
• Youth Allowance, and
• Austudy.
Why you may not have to wait
You may be exempt from waiting if you:
• or your partner have served this waiting period in the last 12 months
• transfer from one payment to another within 14 days
• qualified for Newstart Allowance after getting another payment
• are:
− in a rehabilitation program
− doing a Stream C activity with your jobactive provider, or
− doing an activity as part of the Community Development Programme.
We may waive this waiting period if you are in severe financial hardship because of
unavoidable or reasonable expenses. We may need evidence.

Waiting period if you got a lump sum payment when you finished work
If your employer paid you a lump sum such as sick leave, annual leave or a redundancy,
when you left your job, you may have to wait before you can get a payment from us. This
is called an income maintenance period.
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The length of time you have to wait depends on the amount you or your partner got paid
when you finished work.
This applies for the following payments:
• Austudy
• Disability Support Pension, except if you are permanently blind
• Newstart Allowance
• Parenting Payment
• Sickness Allowance
• Widow Allowance
• Youth Allowance (other)
Why you may not have to wait
We may reduce or waive the waiting time if you are in severe financial hardship. This could
be because you have used your final payment from your employer to pay unavoidable or
reasonable expenses. We may need evidence.

Waiting period if you recently finished seasonal or contract work
If you or your partner finished seasonal, contract or intermittent work in the six months
before claiming, you may have to wait before you can get a payment from us. The length
of time you have to wait depends on how much you earned and how long you were
working.
This is called the seasonal work preclusion period. It applies for the following payments:
• Austudy
• Carer Payment
• Disability Support Pension, except if you are permanently blind
• Newstart Allowance
• Parenting Payment
• Partner Allowance
• Sickness Allowance
• Special Benefit, if you are a nominated visa holder
• Widow Allowance
• Youth Allowance.
Examples of seasonal, contract and intermittent work:
• fruit picking
• harvesting
• shearing
• fishing
• consultancy work, and
• work on building sites.
Why you may not have to wait
You may be exempt from waiting if you:
• have a job that will last more than 12 months
• have a job, other than seasonal work, where they paid you leave entitlements
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are in a rehabilitation program
are doing a Stream C activity with your jobactive provider, or
are doing an activity as part of the Community Development Programme.

We may waive this waiting period if you are in severe financial hardship.

Waiting period if you chose to leave your job or lost it due to
misconduct
If you chose to leave your job or lost it due to misconduct, you may need to wait eight or
12 weeks before you can get a payment from us. This is called an unemployment
non-payment period.

Waiting period if you recently moved and it reduced your chances of
finding work
If you moved in the six months before claiming and it reduced your chances of getting a
job you may have to wait 26 weeks.
The moving to an area of lower employment prospects non-payment period applies to:
• Newstart Allowance
• Youth Allowance (other), and
• Special Benefit as a nominated visa holder
To decide if you have to wait, we compare factors at your old and new addresses,
including:
• size of labour markets, and
• unemployment rates

Waiting period if you have had a compensation payment
If you have had a lump sum compensation payment you may have to wait to get a
Centrelink payment. This is called a compensation preclusion period. It applies for most of
our payments.
How long you have to wait will depend on how much your compensation payment was.

For more information
•
•
•
•
•

go to humanservices.gov.au and search for ‘waiting periods’ for more information
in English
go to humanservices.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or
watch videos with information in your languages
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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Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged
at a fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between
telephone service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls
from public and mobile phones may be timed and charged at a higher rate.

Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and
services. It is 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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