TURKISH

Disaster Recovery Allowance
Disaster Recovery Allowance (DRA), ilan edilen bir felaketin doğrudan sonucu olarak gelir kaybı
yaşamanız durumunda size yardımcı olan kısa vadeli bir ödemedir.
Gelir kaybı yaşadığınız tarihten başlayarak 13 haftaya kadar yararlanabilirsiniz.
Maksimum ödeme oranı, durumunuz temel alınarak JobSeeker Payment veya Youth Allowance ile
aynıdır.

Kimler alabilir
DRA alabilmek için aşağıdaki şartların tamamını karşılamalısınız. Yani:
• felaket zamanında en 16 yaşında olmalısınız
• Avustralya vatandaşı olmalısınız ya da şartları karşılayan vizeniz bulunmalıdır
• etkilenen bir Yerel Hükümet Bölgesinde çalışıyor veya yaşıyor olmalısınız
• felaketin doğrudan sonucu olarak gelir kaybı yaşamalısınız
• gelir kaybı yaşamanızı izleyen haftalarda haftalık ortalama gelir kaybından daha az
kazanmalısınız.
16 – 21 yaş grubundaysanız bağımsız olmalısınız. Haftalık ortalama geliri belirlemek için Australian
Bureau of Statistics (Avustralya İstatistik Kurumu) verilerini kullanıyoruz.
Felaketin doğrudan sonucu aşağıdakileri içerebilir:
• iş yeriniz felaketten gördüğü hasardan dolayı kapanmış olabilir
• yollar kapatıldığı için işe gidemiyor olabilirsiniz Bir olayın ardından işlerde genel bir kötüye
gitme, yararlanma sebebi sayılmaz.

Gerekli belgeler
Sizden gelir kaybınızı kanıtlayan belgeler isteyebiliriz.
Maaşlı ya da ücretli çalışıyorsanız sizden felaketten önceki 4 haftaya ilişkin gelirinizi gösteren
belgeler isteyebiliriz.
Geliriniz her hafta değişiyorsa felaketten önceki 8 haftaya ilişkin gelirinizi gösteren belgeler
isteyebiliriz.
Aşağıdaki belgeleri verebilirsiniz:
• işvereninizden alacağınız maaş ödeme makbuzu/bordro
• işvereninizin banka hesabınıza yatırdığı paraları gösteren banka hesap hareketleri
• işvereninizden alacağınız bir yazı.
Çiftçiyseniz ya da küçük işletme sahibiyseniz sizden aşağıdaki belgelerden mümkün olduğunca
çoğunu göstermenizi isteyebiliriz:
• kâr-zarar tabloları
• gelir vergisi beyannameleri
• işletmenizin banka hesap hareketleri gibi nakit akışlarını gösteren diğer belgeler tröst ya da
ortaklık vergi beyannamesi.
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Bu belgeleriniz yoksa bizimle konuşun.

Nasıl başvurulur
En hızlı başvuru şekli myGov aracılığıyladır. Henüz hesabınız yoksa myGov hesabı oluşturup
Centrelink ile bağlamalısınız. servicesaustralia.gov.au/mygovguides adresine gidin
Başvuru için yardım gerekliyse 180 22 66'yı arayabilirsiniz. Tercüman isteyebilirsiniz; sizin için
ücretsiz olarak ayarlayacağız.
Bir çiftseniz bu ödemeyi her ikiniz de talep edebilirsiniz. Siz ve partneriniz ayrı başvuruda
bulunmalısınız. Daha fazla bilgi için servicesaustralia.gov.au/disaster adresine gidin.
Buna aşağıdakiler dahildir:
• yararlanabilecek Yerel Hükümet Bölgeleri
• başvuru seçenekleri
• hizmetlerimize nasıl erişileceği
• kimleri bağımsız olarak kabul ediyoruz
• haftalık ortalama geliri nasıl hesaplıyoruz.

Ödemenizi nasıl yöneteceksiniz
DRA alıyorsanız durumlarınızdaki her türlü değişikliği bize bildirmelisiniz.
Buna DRA alırken haftalık ortalama gelirinizle aynı veya daha fazla kazanmanız dahildir.

Daha fazla bilgi
• İngilizce daha fazla bilgi için servicesaustralia.gov.au/disaster adresine gidin.
• Bilgileri kendi dilinizde okuyabileceğiniz, dinleyebileceğiniz veya izleyebileceğiniz
servicesaustralia.gov.au/yourlanguage
• adresine gidin.
• Centrelink ödeme ve hizmetleri hakkında bizimle kendi dilinizde konuşmak için 131 202
numaralı telefonu arayın
• Bir hizmet merkezine gidin.
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 yalnızca ödeme ve hizmetlerde yol gösterme amacı taşımaktadır. Ödeme
başvurusunda bulunup bulunmamaya karar vermenin veya özel durumunuzla ilgili bir başvuru
yapmanın sorumluluğu size aittir.
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Disaster Recovery Allowance
Disaster Recovery Allowance (DRA) is a short term payment to help you if you lose income as a
direct result of a declared disaster.
You can get it for up to 13 weeks, starting from the date you lose income.
The maximum payment rate is the same as JobSeeker Payment or Youth Allowance, based on
your circumstances.

Who can get it
To get DRA you must meet all of the following. You:
• were 16 years or older at the time of the disaster
• are an Australian resident or hold an eligible visa
• work or live in an affected Local Government Area
• lose income as a direct result of the disaster
• earn less than the average weekly income in the weeks after you had your income loss.
If you are 16 – 21 years old, you must be independent. We use Australian Bureau of Statistics
figures to work out average weekly income.
A direct result of the disaster can include the following:
• your workplace has closed due to damage from the disaster
• road closures stopped you getting to work It does not include a general downturn in business
following an event.

What evidence you need
We may ask you to give us evidence of your loss of income.
If you earn a salary or wage we may ask you for documents that show your income for the 4 weeks
before the disaster.
If your income changes each week we may ask you to show your income for the 8 weeks before
the disaster.
Evidence can include:
• pay slips from your employer
• bank statements showing previous bank deposits from your employer
• a letter from your employer.
If you are a farmer or you have a small business we may ask you to show us as many of these
documents as possible:
• profit and loss statements
• income tax returns
• other documents that show cash flow such as a bank statement for your business trust or
partnership tax return.
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Speak to us if you do not have this evidence.

How to claim
The fastest way to claim is online through myGov. You will need to set up a myGov account and
link to Centrelink if you do not have one yet. Go to servicesaustralia.gov.au/mygovguides
If you need help with claiming, you can call 180 22 66. You can ask for an interpreter and we will
arrange one for free.
If you are a member of a couple, you can both claim this payment. You and your partner must
make separate claims. Go to servicesaustralia.gov.au/disaster for more information.
This includes:
• eligible Local Government Areas
• claiming options
• how to access our services
• who we consider to be independent
• how we calculate average weekly income.

How to manage your payment
If you get DRA you must tell us about any changes in your circumstances.
This includes if you earn more than or the same as the average weekly income while you get DRA.

For more information
• Go to servicesaustralia.gov.au/disaster for more information in English.
• Go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
• information in your language.
• Call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services
• 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 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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