TURKISH

Çalışma kaynaklı gelirini bildirmeyi kolaylaştırma
Çalışma kaynaklı gelirinizi bildirme yolunu geliştirdik.
Self servis seçeneklerimiz bildirimde bulunmanın kolay ve uygun bir yoludur. SMS, e-posta
ya da internet üzerinden mektup tercihiniz aracılığıyla bildirim yapmanız hatırlatılacaktır.
Bildirim işlemini basitleştirdik. Size ödenen çalışma kaynaklı brüt gelirinizi bildirim döneminde
bildirmelisiniz. Çalışma kaynaklı brüt geliriniz işvereninizin size vergi ve diğer kesintiler öncesi
ödediği tutardır. Bunu ödeme makbuzunuzdan öğrenebilirsiniz.
Gelirinizi aşağıdaki self servis seçeneklerinden istediğinizi kullanarak bildirebilirsiniz.

İnternet üzerinden bildirim
Zaten Centrelink çevrim içi hesabınız varsa my.gov.au üzerinden oturum açıp bildirimde
bulunabilirsiniz
Hesabınız yoksa ilk önce bunu oluşturmalısınız.
Hesap oluşturma ya da internet üzerinden bildirimde bulunma konularında yardım için
servicesaustralia.gov.au/centrelinkonline adresine gidin

Express Plus Medicare mobil uygulamasını kullanarak bildirim
Dışarıdayken gelirinizi Express Plus Centrelink mobil uygulamamızı kullanarak bildirebilirsiniz. Bu
uygulamayı akıllı telefonunuza App Store’dan ya da Google Play’den indirebilirsiniz.
Express Plus Centrelink mobil uygulamasının kullanımı hakkında yardım için
servicesaustralia.gov.au/centrelinkonline adresine gidin

Telefonla arayarak bildirim
Telefon self servis hizmetini kullanarak bildirimde bulunabilirsiniz. Gelirinizi ve durumunuzdaki
değişiklikleri bildirmek için normal bildirim gününüzde 08:00 - 17:00 saatleri arasında
133 276’yı (13 EARN) arayabilirsiniz. Aradığınızda Customer Access Number ile Personal
Identification Number (PIN) numaralarınızı belirtmeniz gerekecektir. 6 basamaklı PIN numaranız
yoksa almak için 136 240’ı arayın.
Size postayla kâğıt bildirim formu göndersek bile telefonda self servis yoluyla bildirim yapmayı
tercih edebilirsiniz. Herhangi bir hizmet merkezimizdeki self servis terminallerimizi kullanarak
internet üzerinden bildirim yapabilir ya da bildirim bilgilerinizi kaydeden bir Hizmet Görevlisiyle
konuşabilirsiniz.

Bildirimle ilgili hatırlatıcı ve bildirimlerim bana nasıl ulaşacak?
Bildirimle ilgili hatırlatıcı ve bildirimleriniz size aşağıdaki seçeneklerden biri aracılığıyla ulaşacaktır.
Self servis
• Centrelink çevrim için hesabı, Express Plus Centrelink mobil uygulaması ya da telefonda self
servis gibi self servis kullanırsanız bu şekilde bildiriminizden sonra bir sonraki bildirim tarihiniz
size iletilecektir.
İnternet üzerinden mektuplar

10430TR.2008
PAGE 1 OF 4

MAKING IT EASIER TO REPORT EMPLOYMENT INCOME
Services Australia

TURKISH

• Centrelink mektuplarınızı internet üzerinden almak için kayıt yaptırırsanız bildirimle ilgili
hatırlatıcı ve bildirimleriniz size bu hizmet aracılığıyla ulaşacaktır. İnternet üzerinden mektup
almak isterseniz Centrelink çevrim içi hesabınızda oturum açarak kayıt yaptırabilirsiniz.
Elektronik mesajlaşma
• Elektronik mesajlaşmaya kayıt yaptırırsanız bildirimle ilgili hatırlatıcı ve bildirimleriniz size
mektup yerine e-posta ya da SMS aracılığıyla ulaşacaktır.
Posta yoluyla mektup
• Self servis aracılığıyla bildirimde bulunmazsanız ya da internet üzerinden mektup veya
elektronik mesajlaşmaya abone olmazsanız bildirimle ilgili hatırlatıcı ve bildirimleriniz size kâğıt
olarak ulaşacaktır.

Daha fazla bilgi için
• Çalışma kaynaklı gelirinizi bildirmek hakkında daha fazla bilgi için
servicesaustralia.gov.au/incomereporting adresine gidin
• Her zamanki ödeme hattınızı arayın ve tercümana ihtiyacınız varsa bize bildirin. Size ücretsiz
olarak ayarlayacağız. Telefon numaralarımızın listesini servicesaustralia.gov.au/phoneus
adresinde bulabilirsiniz
• 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'den Translating and Interpreting Service (TIS National) hizmetini arayın.
• Bilgileri kendi dilinizde okuyabileceğiniz, dinleyebileceğiniz ya da video olarak izleyebileceğiniz
servicesaustralia.gov.au/yourlanguage adresini ziyaret edin.
• İngilizce daha fazla bilgi için servicesaustralia.gov.au/centrelinkonline adresine gidin.
• Bir hizmet merkezini ziyaret edin.
Not: ev telefonunuzdan Avustralya’nın herhangi bir yerindeki ‘13’ ile başlayan numaraları aramanın
sabit bir ücreti vardır. Bu ücret, yerel arama ücretinden farklı olabilir ve telefon hizmetleri arasında
da farklılık gösterebilir. Ev telefonunuzdan ‘1800’ ile başlayan numaraları aramak ücretsizdir. Halka
açık telefonlardan ya da cep telefonlarından yapılan aramalar süre kısıtlamalı ve daha pahalı
olabilir.

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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Making it easier to report employment income
We have improved the way you report your employment
income.
Our self service options are an easy and convenient way to report. You will get your
reporting reminders by your choice of SMS, email or online letter.
We have made reporting simple. You need to report the gross employment income you have been
paid in your reporting period. Your gross employment income is the amount your employer pays
you before tax and other deductions. You can find this on your payslip.
You can report your income using any of the self service options below.

Reporting online
If you already have a Centrelink online account, you can log on and report through my.gov.au
If you do not have an account, you will need to register for one.
For help with registering an account or reporting online, go to
servicesaustralia.gov.au/centrelinkonline

Reporting using the Express Plus Centrelink mobile app
You can report your income on the go by using our Express Plus Centrelink mobile app. You can
download the app to your smart device from the App Store or Google Play.
For help with using the Express Plus Centrelink mobile app, go to
servicesaustralia.gov.au/centrelinkonline

Reporting using your telephone
You can report using phone self service. You can call 133 276 (13 EARN) between 8 am and 5 pm
on your regular reporting day to report your income and changes to your circumstances. You will
need to provide your Customer Access Number and Personal Identification Number (PIN) when
you call. If you do not have a 6-digit PIN, you can call 136 240 to get one.
If we still send you a paper reporting form in the mail, you can choose to report using self service.
You can report online at one of our service centres using our self service terminals, or speak with a
Service Officer who can record your reporting information.

How will I get my reporting notifications and reminders?
You will get your reporting notifications and reminders through one of the options below.
Self service
• If you use self service, such as Centrelink online account, Express Plus Centrelink mobile app
or phone self service, you will get your next reporting date when you report that way.
Online letters
• If you are registered to get your Centrelink letters online, you will get your reporting reminders
and other notifications through this service. If you would like to get online letters, you can
register by logging on to your Centrelink online account.
Electronic messaging
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• If you are subscribed to electronic messaging, you will get your reporting notifications and
reminders by email or SMS instead of letters.
Letter in the post
• You will get your reporting notifications and reminders by paper if you do not report through self
service or are not subscribed to online letters or electronic messaging.

For more information
• Go to servicesaustralia.gov.au/incomereporting to learn more about reporting your
employment income
• Call your regular payment line and let us know you need an interpreter. We will arrange one for
free. For a list of our phone numbers, go to servicesaustralia.gov.au/phoneus
• 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.
• Go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch videos
with information in your language.
• Go to servicesaustralia.gov.au/centrelinkonline for more information in English.
• Visit a service centre.
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’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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