TURKISH

Şikayetler ve Geri Bildirim
Görüşleriniz bizim için önemlidir. Hizmetlerimizi iyileştirmemize yardımcı olmak için şikayet ya da
önerilerde bulunabilir ve takdirlerinizi ifade edebilirsiniz.
Kararın gözden geçirilmesini isteme hakkınız vardır. Aşağıdaki konularda alınan bir karara
katılmıyorsanız bunu yapabilirsiniz:
• Centrelink ödeme ya da hizmetleriniz
• Medicare borcunuz
• Child Support.
Gözden geçirme ve temyiz sürecimiz hakkında daha fazla bilgi için
servicesaustralia.gov.au/reviewsandappeals adresini ziyaret edebilirsiniz
Bir işletme ya da sağlık çalışanıysanız yine geri bildirim ya da şikayette bulunabilirsiniz.

Nasıl şikayet, öneri ya da geri bildirimde bulunabilirsiniz
Şikayet ya da öneride bulunmak ya da takdirinizi ifade etmek isterseniz çalışanlarımızla
konuşabilirsiniz. Yanıtlarından memnun kalmazsanız müdürleriyle görüşebilirsiniz.
Aşağıdakileri arayabilirsiniz:
• 1800 132 468'den Complaints and Feedback line hattımız
• sağırsanız, işitme zorluğu çekiyorsanız ya da konuşma bozukluğunuz varsa National Relay
Service. communications.gov.au/accesshub/nrs adresinizi ziyaret edebilirsiniz
• yurt dışındaysanız uluslararası telefon numaralarımızdan birisi. Uluslararası telefon
numaralarımızın listesini servicesaustralia.gov.au/internationalphone adresinde bulabilirsiniz
Tercümana ihtiyacınız varsa bize söyleyin; ücretsiz olarak ayarlayabiliriz.
myGov hesabınızı kullanarak, çevrimiçi bir form doldurarak ya da bize mektup göndererek de geri
bildirimde bulunabilirsiniz. Avustralya içinde posta ücretsizdir.
Centrelink and Medicare
Complaints and Feedback
Reply Paid 7800
Canberra BC ACT 2610
Child Support
Child Support Complaints and Feedback
Reply Paid 9815
Melbourne Vic 3001
Geri bildirim ya da şikayetleri yazılı göndermeniz halinde cevaplamamızın daha uzun
sürebileceğini lütfen unutmayın.
Daha fazla bilgi için servicesaustralia.gov.au/feedback adresini ziyaret edebilirsiniz
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Hangi bilgilere ihtiyacımız var
Lütfen açık olun, gerçeği dayalı ifade edin ve arzu ettiğiniz sonucu bize bildirin. Adınızı ve iletişim
bilgilerinizi eklemeniz size daha ulaşmamıza ve sorunu çözmemize yardımcı olacaktır. Adınızı ve
iletişim bilgilerinizi eklemezseniz sizi kişisel olarak cevaplayamayız.

Nasıl cevaplıyoruz
Şikayetleri 10 iş günü içinde çözmeyi hedefliyoruz. Şikayetinizi çözüme ulaştıramazsak sebebini
açıklayacağız ve size diğer seçenekleri bildireceğiz.
Sizi aramamız gerekirse özel bir numaradan arayacağız. Gizlilik nedeniyle sesli mesajınızda
kimliğiniz açıkça belirtilmedikçe mesaj bırakamıyoruz.

Ombudsman'a ne zaman başvurabilirsiniz
Şikayetinizin sonucundan memnun kalmazsanız Commonwealth Ombudsman'a başvurabilirsiniz.
ombudsman.gov.au adresini ziyaret edin

Daha fazla bilgi için
• 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 izleyebileceğiniz
servicesaustralia.gov.au/yourlanguage adresine gidin.
• İngilizce daha fazla bilgi için servicesaustralia.gov.au/feedback 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.
Özel durumlarınızla ilgili olarak, bir ödeme başvurusunda bulunmaya karar vermek ve başvuruda
bulunmak sizin sorumluluğunuzdadır.
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Complaints and feedback
We value your feedback. You can submit a complaint, give a compliment or offer a suggestion to
help us improve our service.
You have the right to ask for a review of the decision. You can do this if you do not agree with a
decision about:
• your Centrelink payments or services
• a Medicare debt
• Child Support.
For information about our review and appeal process, go to
servicesaustralia.gov.au/reviewsandappeals
If you are a business or health professional, you can also give us feedback or make a complaint.

How to make a complaint, suggestion or compliment
If you wish to submit a complaint, or offer a suggestion or compliment, you can speak to our staff. If
you are not happy with their response, you can speak to their manager.
You can call:
• our Complaints and Feedback line on 1800 132 468
• the National Relay Service if you are deaf, hard of hearing or have a speech impairment. Go to
communications.gov.au/accesshub/nrs
• one of our international phone numbers if you are overseas. For a list of our international phone
numbers, go to servicesaustralia.gov.au/internationalphone
Let us know if you need an interpreter and we will arrange one for free.
You can also give feedback using your myGov account, completing an online form or sending us a
letter. Postage is free from within Australia.
Centrelink and Medicare
Complaints and Feedback
Reply Paid 7800
Canberra BC ACT 2610
Child Support
Child Support Complaints and Feedback
Reply Paid 9815
Melbourne Vic 3001
Please remember, if you send feedback or complaints to us in writing, it may take us longer to
reply.
For more information, go to servicesaustralia.gov.au/feedback

What we need from you
Please be clear, factual, and tell us the outcome you would like. Providing your name and contact
details will help us to get in touch and help resolve the issue. If you do not provide your name and
contact details, we will not be able to respond to you personally.
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How we will respond
We aim to resolve complaints within 10 working days. If we cannot resolve your complaint, we will
explain why and let you know your other options.
If we need to call you, it will be from a private number. For privacy reasons, we cannot leave a
message, unless your voicemail clearly identifies who you are.

When to contact the Ombudsman
If you are not happy with the outcome of your complaint, you can contact the Commonwealth
Ombudsman. Go to ombudsman.gov.au

For more information
• 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
information in your language.
• Go to servicesaustralia.gov.au/feedback 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 f ree. 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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