TURKISH

Disability Support Pension
Yararlanma Şartları
Hem tıbbi şartları hem de tıbbi olmayan şartları karşılıyorsanız DSP alma durumunuz olabilir.
Aşağıdakilerin tümü sizin için geçerliyse ve bu şartları taşıyorsanız tıbbi olmayan şartları
karşılıyorsunuz demektir:
• yaşınız 16 ile age pension (yaşlılık emekliliği) yaşı arasındaysa
• oturum şartlarını karşılıyorsanız
• durumunuza uygun gelir ve varlık testlerinin sonuçları olumluysa.
Sizde aşağıdaki durumlardan birisi varsa (belgelendirilmelidir) tıbbi şartları karşılıyorsunuz
demektir:
• kalıcı olacak körseniz
• bakımevi seviyesinde bakıma ihtiyacınız varsa
• ölümcül bir hastalığınız varsa ve beklenen kalan ömrünüz 2 yıldan az ise
• zihinsel engeliniz varsa ve IQ'nuz 70'ten az ise
• kategori 4 HIV/AIDS hastalığınız varsa
• Department of Veterans’ Affairs özel oranlı engelli emekli maaşı alıyorsanız (genel ve kalıcı
olarak işgörmez durumsaysanız).
Alternatif olarak, aşağıdakilerden birisi geçerliyse yine tıbbi şartları karşılıyor olabilirsiniz:
• mevcut durumunuz en az 2 yıl daha sürecekse
• mevcut durumunuz için tanı tam olarak konulmuş, tedavisi yapılıyor ve stabil durumdaysanız
• Engellilik Tablolarına göre 20 ve üstü engel derecesi puanı şartını karşılıyorsanız
• sizin için geçerli olması durumunda Destek Programı şartlarını karşılıyorsanız
• mevcut durumunuz gelecek 2 yıl içinde haftada en az 15 saat çalışmanıza engel olacaksa.

DSP başvurusu
Başvurmadan önce
İnternet sitemizde bulabileceğiniz DSP ön talep kılavuzumuzu kullanabilirsiniz. Bu kılavuz, ödemeyi
alıp alamayacağınız konusunda değil başvuru yapıp yapmamaya karar vermeniz konusunda
yardımcı olabilir.
Bu ödemenin sizin için uygun olduğunu düşünüyorsanız başvurunuzu destekleyen tıbbi kanıtlar
elinizde olmalıdır. Ayrıca, başvurmadan önce bir Destek Programı tamamlamanız gerekecektir.
Destek Programı size aşağıdaki konularda yardımcı olur:
• işe hazırlanma ve iş başvurusunda bulunma
• iş tecrübesi ve/veya eğitimi
• yaralanma yönetimi.
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Ne zaman talepte bulunabilirsiniz
Bize tıbbi kanıt sunmalısınız.
Bu kanıtları DSP alma şartlarını taşıyıp taşımadığınızı değerlendirmek için kullanacağız.
Değerlendirmelere katılmanız gerekebilir.
Hazır olduğunuzda en hızlı başvuru İnternet üzerinden yapılır.
Bir Centrelink Müşteri Referans Numaranız (CRN) varsa myGov hesabınız aracılığıyla Centrelink
üzerinden İnternet kanalıyla başvurabilirsiniz.
CRN numaranız yoksa almak için my.gov.au adresine gidin.
Bir hizmet merkezine gitmeniz gerekmez.
Yazışma temsilciniz varsa sizin için İnternet üzerinden başvurabilir. Yazışma temsilciniz yoksa ve
birisini bu amaçla tayin etmek istiyorsanız bunu ayarlamalısınız.

Başvurunuzu ne zaman değerlendiriyoruz
Job Capacity Assessment
Başvuru sürecinin parçası olarak Job Capacity Assessment (JCA) değerlendirmesine katılmanız
gerekecektir. JCA değerlendirmesinde tıbbi durumunuzun ve engelinizin çalışma kabiliyetinize
etkisi ve istihdam yardımından yararlanıp yararlanmayacağınız değerlendirilir.
Bu değerlendirme ücretsizdir.

Disability Medical Assessment
JCA değerlendirmenizden sonra sizi Disability Medical Assessment (DMA) değerlendirmesine
yönlendirebiliriz.
DMA değerlendirmesi, tıbbi açıdan DSP'den yararlanma şartlarını taşıyıp taşımadığınıza karar
vermemize yardımcı olur.
DMA değerlendirmenizi Hükümetle anlaşmalı bir doktor gerçekleştirir. Bu doktor her zamanki
doktorunuz değildir; bununla beraber, bilgiye ihtiyaç duyması durumunda doktorunuzla iletişime
geçebilir. Hükümetle anlaşmalı tüm doktorlar bu değerlendirmeyi yapacak ehliyet ve eğitime
sahiptir.
Bu değerlendirme ücretsizdir.

DSP başvurunuzun sonucu
Başvuru sonucunuz olumlu olursa bunu size bildireceğiz. DSP'den yararlanma şartlarını
karşılıyorsanız ödemenizin ne zaman başlayacağını ve ne kadar ödeme alacağınızı size
bildireceğiz.
Engelli ve sağlık sorunu olan herkes DSP alamaz. Bundan yararlanamıyorsanız başka ödemeleri
alma durumunuz olabilir.

Daha fazla bilgi
Aşağıdakilerden istediğinizi seçebilirsiniz:
• bilgileri kendi dilinizde okuyabileceğiniz, dinleyebileceğiniz ya da izleyebileceğiniz
servicesaustralia.gov.au/yourlanguage adresine gidebilirsiniz
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• diğer dillerde bilgi edinebilirsiniz
• kendi dilinizde konuşmak için 131 202 numaralı telefonu arayabilirsiniz
• bir hizmet merkezini ziyaret edebilirsiniz.

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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Disability Support Pension
Eligibility
You may be able to get DSP if you meet both non-medical and medical rules.
You will meet the non-medical rules if all the following apply and you:
• are between 16 years of age and age pension age
• meet the residence requirements
• meet the income and assets tests for your situation.

You will meet the medical rules if you have one of the following manifest conditions:
• you are permanently blind
• you need nursing home level care
• you have a terminal illness with average life expectancy of less than 2 years
• you have an intellectual disability with an IQ of less than 70
• you have category 4 HIV/AIDS
• you get a Department of Veterans’ Affairs special rate disability pension (totally and
permanently incapacitated).
Alternatively, you may also meet the medical rules if all of the following apply:
• your condition will last more than 2 years
• your condition is fully diagnosed, treated and stabilised
• you meet the impairment rating requirement of 20 points or more under the Impairment Tables
• you meet Program of Support rules, if these apply to you
• your condition will stop you working at least 15 hours a week in the next 2 years.

Claiming DSP
Before you claim
You can use our DSP pre-claim guide available on our website. It will not tell you if you can get the
payment, but it will help you decide whether to claim.
If you think it is the right payment for you, make sure you have medical evidence to support your
claim. You may also need to complete a Program of Support before you claim. A Program of
Support will help you with:
• preparing for and applying for jobs
• work experience and/or training
• injury management.
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When you claim
You must give us medical evidence.
We will use this evidence to assess your eligibility for DSP. You may need to attend assessments.
When you are ready to submit a claim, the quickest way to claim is online.
If you already have a Centrelink Customer Reference Number (CRN), you can claim online with
Centrelink through your myGov account.
If you do not have a CRN, go to my.gov.au to get one.
You do not need to visit a service centre.
If you have a correspondence nominee, they can claim for you online. If you do not have a
correspondence nominee, and you want one, you must set this up.

When we assess your claim
Job Capacity Assessment
As part of your claim process, you will need to attend a Job Capacity Assessment (JCA). A JCA
will assess the impact of your medical conditions and disabilities on your ability to work and
whether you would benefit from employment assistance.
There is no cost for this assessment.

Disability Medical Assessment
Following your JCA, we may refer you to a Disability Medical Assessment (DMA).
A DMA helps us to decide your medical eligibility for DSP.
A Government-contracted doctor will conduct your DMA. This doctor will not be your usual doctor,
though they may contact your doctor if they need more information. All Government-contracted
doctors are qualified and trained to do these assessments.
There is no cost for this assessment.

Outcome of your DSP claim
We will let you know if your claim is successful. If you are eligible for DSP, we will tell you when
your payment will start and how much you will get paid.
Not everyone with disability or a medical condition can get DSP. If you cannot get it you may be
able to get other payments.

More information
You can choose any of the following:
• go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
• information in other languages
• call 131 202 to speak to us in your language
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• visit a service centre.

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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