TURKISH

Centrelink’e borcunuzu nasıl ödeyebilirsiniz
Size fazla ödeme yapıldıysa ve Centrelink’e borcunuz varsa durumunuza en uygun şekilde
ödemenize yardımcı olmaya hazırız.

Seçenekleriniz
Borcunuzu ödemenin 2 ana yolu vardır. Bunlar:
• belirtilen tarihe kadar tamamını ödemek
• bizimle bir ödeme düzenlemesi yaparak ya da size yapılan düzenli ödemelerden kesilmek
suretiyle zamana yayarak ödemek.
Çoğu kişi borcunu zamana yayarak ödemektedir.
En doğru seçenek durumunuza bağlı olarak değişir. Borcunuzu nasıl ödeyeceğinize karar verirken
bazı hususları dikkate almalısınız, örneğin:
• bütçeniz
• gelecek masraflarınız
• varsa diğer borçlarınız
• borcunuzun ödemesini ne kadar süre içinde tamamlamak istediğiniz.
Centrelink’e olan borcunuz kredi notunuzu etkilemez. Ancak, belirtilen tarihe kadar borcunuzu
ödemeye başlamazsanız işlem başlatabiliriz.

Geri ödemeleriniz
Borcunuzu nasıl ödeyeceğiniz bizden halihazırda bir ödeme alıp almadığınıza bağlı olacaktır.

Bizden ödeme alıyorsanız
Borç tahakkuk tarihinden itibaren size yapılan düzenli ödemelerden para kesmeye başlayacağız.
Bu işlem için bir şey yapmanıza gerek yoktur.
Ne kadar keseceğimiz hangi ödemeyi aldığınıza bağlıdır. Örneğin, bir gelir desteği ödemesi
alıyorsanız standart olarak %15 kesiyoruz.
myGov üzerinden Centrelink online account hesabınızdaki ya da Express Plus Centrelink mobile
app uygulamasındaki Money You Owe hizmetini kullanarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:
• ne kadar kestiğimizi görebilirsiniz
• kestiğimiz tutarı değiştirebilirsiniz.
Bu işlemleri düzenli ödeme hattınızı arayarak da yapabilirsiniz.
Borcunuz için istediğiniz zaman ekstra ödemeler yapabilirsiniz.

Artık bizden bir ödeme almıyorsanız
Belirtilen tarihe kadar borcunuzun tamamını ödemeniz ya da bizimle bir ödeme düzenlemesi
yapmalısınız. Çoğu kişi bir ödeme düzenlemesi yapıp zamana yayarak ödemektedir.
Bir ödeme düzenlemesi yapamıyorsanız lütfen bizi arayın.
Bir ödeme düzenlemesini ancak bizimle yapabilirsiniz. Yani bu düzenlemeyi aşağıdaki yollardan
biriyle yapmalısınız:
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• Money You Owe hizmetini kullanarak İnternet üzerinden
• düzenli ödeme hattınızı arayarak.
Borcunuz için istediğiniz zaman ekstra ödemeler de yapabilirsiniz. Bu, düzenli bir ödeme olarak ya
da tek seferliğine olabilir.

Vergi iadesi başvurusu yapıyorsanız
Bize borcunuz varsa tahsil etmek için Australian Taxation Office’ten yardım isteyebiliriz. Onlardan
vergi iadenizin ya da mevcut alacağınızın bir kısmını ya da tamamını alıkoymasını isteyebiliriz.
Bunu yaparsak size bir mektup göndereceğiz.

Ödeme yöntemleriniz
Borcunuzu ödemenin en kolay yolu myGov üzerinden Centrelink online account hesabınızdaki ya
da Express Plus Centrelink mobile app uygulamasındaki Money You Owe hizmetini kullanmaktır.
Borcunuzu ödemede ya da bir ödeme düzenlemesi yapmada yardıma ihtiyacınız varsa lütfen bizi
arayın.
Kullanabileceğiniz farklı ödeme yöntemlerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Ödeme
yöntemi

Talimatlar

Banka hesabından Ödemelerin banka hesabınızdan otomatik kesilmesini ayarlamak için Money
ödeme
You Owe hizmetini kullanın ya da bizi arayın.
Telefon ya da internet bankacılığı aracılığıyla BPAY kullanarak ödeme
yapabilirsiniz.
BPAY

Biller Code’umuz 21915’tir ve BPAY reference number numaranız size
gönderdiğimiz mektupta belirtilmiştir.
Bir BPAY ödemesini kredi kartınızla yapabilirsiniz. Ancak, bankanız bu işleme
ilave ücret ya da faiz uygulayabilir. Bu yöntemle ödeme yapmadan önce bunu
bankanızdan öğrenmelisiniz.
Herhangi bir Australia Post şubesinden ya da posta outlet’lerinden bizzat
ödeyebilirsiniz. EFTPOS, nakit, çek ya da ödeme emri ile ödeyebilirsiniz.

Australia Post

Mektubunuzdaki ya da Money You Owe hizmetinizdeki barkoda ihtiyacınız
olacaktır. Barkodunuz yoksa düzenli ödemeler yapmak için bizden bir ödeme
kartı isteyin. Kart talep etmek için 1800 076 072’den Centrelink Debt
Recovery Line hattını arayın.
Ödemelerinizi Australia Post’un POST Billpay hizmeti aracılığıyla da
yapabilirsiniz. Billpay Code’umuz 0802’dir ve POST Billpay reference number
numaranız size gönderdiğimiz mektupta belirtilmiştir.
131 816’dan Australia Post Billpay hattını arayarak telefonla da ödeme
yapabilirsiniz.

Kredi kartı
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Borcunuzu Visa ya da Mastercard’ınızı kullanarak ödemek için Money You
Owe hizmetini kullanın ya da bizi arayın. Kredi kartınızı kullanmadan önce
lütfen bankanızdan ilave ücret ya da harç uygulayıp uygulamadıklarını
öğrenin.
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Daha fazla bilgi için
• 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/debts 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.

Centrelink telefon numaraları
Centrelink telefon hattı

Telefon numarası

Disability, Sickness and Carers (engellilik,
hastalık ve bakıcılar)

132 717

Employment Services (istihdam hizmetleri)

132 850

Families (aileler)

136 150

Farmer Assistance Hotline (çiftçi yardımı)

132 316

Older Australians (yaşlı Avustralyalılar)

132 300

Youth and Students (gençler ve öğrenciler)

132 490

Centrelink Debt Recovery (borç ödemeleri)

Freecall™ 1800 076 072 (Ücretsiz)

Services Australia Feedback and Complaints
(geri bildirim ve şikayetler)

Freecall™ 1800 132 468 (Ücretsiz)

TTY* soruları

Freecall™ 1800 810 586 (Ücretsiz)

TTY* müşteri ilişkileri hattı

Freecall™ 1800 000 567 (Ücretsiz)

*TTY, yalnızca sağırlar veya işitme/konuşma sorunu olanlar içindir. Bu hizmet için bir TTY telefonu
gereklidir.

Sorumluluk Reddi
Bu yayındaki bilgiler sunulan ödeme ve hizmetler için yalnızca bir yol gösterme görevi görmektedir.
Bir ödeme başvurusunda bulunup bulunmama ve kendi özel durumlarınızla ilgili başvuru yapıp
yapmama kararının sorumluluğu size aittir.
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How to repay money you owe Centrelink
If you have been overpaid and have a Centrelink debt, we are here to help you repay it in a way
that best suits your situation.

Your options
There are 2 main ways to repay money you owe. They are:
• in full by the due date
• over time, by setting up a payment arrangement with us or deductions from your regular
payment.
Most people repay money over time.
The right option for you depends on your situation. When deciding how to repay the money, you
will need to think of things like:
• your budget
• upcoming expenses
• any other debts you may have
• how long you want to be repaying the money.
Your Centrelink debts will not affect your credit rating. However, we may take action if you have not
started repaying the money by the due date.

Your repayments
How you repay money will depend on whether or not you currently get a payment from us.

If you get a payment from us
From the date your debt is due, we will start deducting money from your regular payment. You do
not need to do anything to set this up.
How much we deduct depends on which payment you get. For example, if you get an income
support payment our standard deduction is 15%.
You can use the Money You Owe service in your Centrelink online account through myGov or
Express Plus Centrelink mobile app to:
• see how much we are deducting
• change the amount we deduct.
You can also do this by calling your regular payment line.
At any time, you can make extra payments towards your debt.

If you no longer get a payment from us
You will need to pay the money in full or set up a payment arrangement with us by your due date.
Most people set up a payment arrangement and pay it over time.
If you cannot set up a payment arrangement, please call us.
If you are setting up a payment arrangement, it needs to be done with us. This means you need to
set it up either:
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• online using the Money You Owe service
• by calling your regular payment line.
At any time, you can also make extra payments towards your debt. This could be a regular
payment or a one-off payment.

If you are doing your tax return
If you owe us money, we may ask the Australian Taxation Office to help us get it back. We can ask
them to withhold or give us some or all of your tax refund or available credit. If we do, we will send
you a letter.

Your repayment methods
The easiest way to repay money is by using the Money You Owe service in your Centrelink online
account through myGov or Express Plus Centrelink mobile app.
If you need help repaying money or setting up a payment arrangement, please call us.
The table below shows the different payment methods you can use.

Payment
method

Instructions

Direct debit

Use the Money You Owe service or call us to set up automatic deductions
from your bank account.
You can pay using BPAY by phone or internet banking.

BPAY

Our Biller Code is 21915 and your BPAY reference number is on the letter we
sent you.
You may be able to make a BPAY payment from your credit card. However,
your bank may charge you extra fees or interest. You should check this with
your bank before making a payment this way.
You can pay in person at any Australia Post office or postal outlet. You can
pay by EFTPOS, cash, cheque or money order.

Australia Post

You will need your barcode from your letter or in your Money You Owe
service. If you do not have a barcode, ask us for a payment card to make
regular payments. To request a card call the Centrelink Debt Recovery Line
on 1800 076 072.
You can make a payment through Australia Post’s POST Billpay service. Our
Billpay Code is 0802 and your POST Billpay reference number is in the letter
we sent you.
You can also pay over the phone by calling the Australia Post POST Billpay
line on 131 816.

Credit card

Use the Money You Owe service or call us to repay your debt using your
Visa or Mastercard. Before using your credit card, please check with your
bank if there are any extra fees and charges.

For more information
• Call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services.

PAGE 5 OF 6

Services Australia

ENGLISH

• 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/debts 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.

Centrelink phone numbers
Centrelink phone line

Phone number

Disability, Sickness and Carers (disability,
sickness and carers)

132 717

Employment Services (employment services)

132 850

Families (families)

136 150

Farmer Assistance Hotline (farmer assistance)

132 316

Older Australians (older Australians)

132 300

Youth and Students (youth and students)

132 490

Centrelink Debt Recovery (debt repayments)

Freecall™ 1800 076 072

Services Australia Feedback and Complaints
(feedback and complaints)

Freecall™ 1800 132 468

TTY* enquiries

Freecall™ 1800 810 586

TTY* customer relations line

Freecall™ 1800 000 567

*TTY is only for people who are deaf or who have a hearing or speech impairment. A TTY phone is
required to use this service.

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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