TURKISH

Uzlaşma ödemenizin açıklanması
‘Robodebt’ (Sosyal Güvence Borç Tahsilatı) Toplu Davasının
(VID1252/2019) hak sahibi üyesi olarak bir uzlaşma ödemesi
alacaksınız.
Commonwealth ile başvuru sahipleri (Gordon Legal tarafından temsil edilmektedir) toplu davada
uzlaştılar. Federal Court uzlaşma ödemenizin hesaplanma yöntemini kabul etti.

Uzlaşma ödemem nasıl hesaplandı?
Alacağınız tutar aşağıdakilere bağlıdır:
• Şartları karşılayan borçlara yönelik parayı ne zaman yeniden ödediğiniz
• Ne kadar yeniden ödediğiniz
• Para iadenizi ne zaman aldığınız ve
• Uzlaşma ödemesi için kaç adet hak sahibi grup üyesinin kayıt yaptırdığı.
Parayı geri ödemiş olan ve artık bu para ellerinde olmayanlar daha fazla ödeme alacak.

Adım 1: Uzlaşmanın dağıtımının hesaplanması
Federal Court, kararlaştırılan toplam $112 million tutarındaki uzlaşmayı onayladı.
İlk olarak, Gordon Legal'ın $10.3 million masrafı bu tutardan mahsup edildi. Bu masraflar
Mahkeme tarafından onaylandı.
Bunun sonucunda hak sahibi grup üyelerine dağıtılacak $101.7 million kaldı ve bu tutar “toplam
dağıtılacak tutar” olarak bilinmektedir. Hak sahibi grup üyeleri bu tutardan uzlaşma ödemelerini
alacak.

Adım 2: Faizinizin hesaplanması
İkinci adım yeniden ödenen paranın “basit faizinin” hesaplanmasıdır.
Borcunuz için yeniden ödediğiniz paranın sizde olmadığı her gün için bir faiz tutarı hesaplandı. Bu
hesaplamada kullanılan faiz oranları Federal Court tarafından belirlendi.
Daha sonra, günlük faiz tutarları birlikte toplanarak her bir borç için toplam faiz tutarı hesaplandı.

Adım 3: Eklenen tutarınızın hesaplanması
Hak sahibi tüm grup üyeleri için faiz hesaplandıktan sonra dağıtılan toplam tutarda hala para kaldı.
Hak sahibi tüm grup üyeleri bunun bir kısmını aldı. Bu, “eklenen uzlaşma tutarı” olarak bilinir.
Eklenen uzlaşma tutarınız için aldığınız faiz tutarı esas alınmıştır (bkz. Adım 2). Ne kadar çok faiz
alırsanız eklenen uzlaşma tutarınız o kadar fazladır.

Adım 4: Tüm tutarların toplanması
Toplam uzlaşma tutarınızı hesaplama son adımı, faiz tutarınızın (adım 2) ve “eklenen uzlaşma
tutarı”nızın (adım 3) toplanarak uzlaşma ödemesinin elde edilmesidir.

15644TR.2204
PAGE 1 OF 6

TURKISH

Şartları karşılayan birden fazla borcunuz varsa her bir borca ilişkin uzlaşma ödemesi toplanmıştır.
Alacağınız toplam uzlaşma ödemesi en yakın sente yuvarlanmıştır.

Hak sahibi grup üyelerinin uzlaşma ödemesi tutarları
Her bir kişinin ödenecek uzlaşma tutarı farklı olacaktır. Uzlaşma ödemeniz faize benzer şekilde
hesaplanmıştır. Ne kadar çok geri ödediyseniz ve ne kadar uzun süre bu para sizde kalmadıysa o
kadar büyük uzlaşma payı alacaksınız. Uzlaşma ödemelerinin yaklaşık yarısı $50 ile $300
arasında olacaktır.
Tutarların, ödeme aralıklarına göre nasıl dağıtıldığının dökümünü aşağıda görebilirsiniz.

Ödeme aralıklarına göre döküm
Ödeme aralığı

Grup üyelerinin yüzdesi

Under $1

1.1%

$1 - $10

4.6%

$10.01 - $50

20.7%

$50.01 - $100

17.9%

$100.01 - $300

30.8%

0.01 - $500

10.6%

$500.01 - $1000

9.1%

Over $1000

5.2%

Grup üyelerinin yüzdesi

30.8%

20.7%
17.9%
10.6%

9.1%
5.2%

4.6%
1.1%
Under $1.00 $1.01 - $10 $10.01 - $50

$50.01 $100

$100.01 $300

$300.01 $500

$500.01 $1000

Over $1000

Uzlaşma ödemesi tutarı

Daha fazla bilgi
• Toplu dava hakkında bizimle konuşmak için 1800 171 846'yı arayın. Tercümana ihtiyacınız
varsa bize bildirirseniz ücretsiz olarak ayarlayacağız. Buna Aboriginal and Torres Strait Islander
dilleri için tercümanlar dahildir.
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• İngilizce daha fazla bilgi için servicesaustralia.gov.au/classaction adresine gidin.
• Bilgileri kendi dilinizde okuyabileceğiniz, dinleyebileceğiniz ya da videoları izleyebileceğiniz
servicesaustralia.gov.au/yourlanguage adresine gidin.
• Bir hizmet merkezine gidin.
Not: “1800” ile başlayan numaraları aramak ücretsizdir. Halka açık telefonlardan ya da cep
telefonlarından yapılan aramalar süre kısıtlamalı ve daha pahalı olabilir.
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Explaining your settlement payment
You are getting a settlement payment as you are an eligible
member of the ‘Robodebt’ (Social Security Debt Collection)
Class Action (VID1252/2019)
The Commonwealth and the applicants (represented by Gordon Legal) agreed to settle the class
action. The Federal Court approved the way your settlement payment was calculated.

How is my settlement payment worked out?
The amount you get depends on:
• When you repaid money towards eligible debts
• How much you repaid
• When you got your refund, and
• How many eligible group members registered for a settlement payment.
People who paid back more, and were without this money for longer, will get larger payments.

Step 1: Working out the settlement distribution
The Federal Court approved the agreed settlement sum of $112 million.
First, the costs for Gordon Legal of $10.3 million were deducted from this amount. These costs
were approved by the Court.
This left $101.7 million for distribution among eligible group members and is known as the
‘distribution sum’. Eligible group members get settlement payments from this amount.

Step 2: Calculating your interest
The second step is calculating the ‘simple interest’ on the money that was repaid.
For every day that you were without the money repaid to your debt, an interest amount is
calculated. The interest rates used for this were set by the Federal Court.
The daily interest amounts are then added together to give the total interest amount for each debt.

Step 3: Working out your added amount
After calculating the interest for all eligible group members, there was still money left from the
distribution sum. Every eligible group member gets a portion of this. This is called your ‘added
settlement amount’.
Your added settlement amount is based on the interest amount you are getting (see Step 2). The
more interest you get, the bigger your added settlement amount.

Step 4: Adding it up
The final step to calculate your total settlement payment is to add your interest amount (step 2) and
the ‘added settlement amount’ (step 3) together to give a settlement payment.
If you have multiple eligible debts, the settlement payment for each debt is added up. The total
settlement payment you receive has been rounded up to the nearest cent.
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Settlement payment amounts for eligible group members
The settlement amount each person is paid will be different. Your settlement payment is calculated
in a similar way to interest. The more you paid back and the longer you went without this money,
the larger your share of the settlement. Around half of settlement payments will be between $50
and $300.
You can see the breakdown of how amounts have been distributed by payment ranges below.

Breakdown by payment ranges
Percentage of group members

Under $1

1.1%

$1 - $10

4.6%

$10.01 - $50

20.7%

$50.01 - $100

17.9%

$100.01 - $300

30.8%

$300.01 - $500

10.6%

$500.01 - $1000

9.1%

Over $1000

5.2%

Percentage of group members

Payment range

30.8%

20.7%
17.9%
10.6%

9.1%
5.2%

4.6%
1.1%
Under $1.00 $1.01 - $10 $10.01 - $50

$50.01 $100

$100.01 $300

$300.01 $500

$500.01 $1000

Over $1000

Settlement payment amount

For more information
• Call 1800 171 846 to speak with us about the class action. Let us know if you need an
interpreter, and we will arrange one for free. This includes interpreters for Aboriginal and Torres
Strait Islander languages.
• Go to servicesaustralia.gov.au/classaction for more information in English.
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• Go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch videos
in your language.
• Visit a service centre.
Note: 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.

PAGE 6 OF 6

Services Australia

