TURKISH

Centrepay
Centrepay nedir?
Centrepay—Faturalarınızı ödemenin ve harcamalarınızı karşılamanın kolay yolu.
Centrepay, Centrelink müşterileri için ücretsiz bir isteğe bağlı fatura ödeme hizmetidir.
Centrelink ödemenizden düzenli kesintiler ayarlamak için Centrepay‘i kullanın.

Centrepay ile hangi faturaları ödeyebilirim?
Kira, gaz, elektrik, su ve telefon gibi faturalarınızı ödeyebilir ve sürekli harcamalarınızı ve
diğer ev masraflarınızı karşılayabilirsiniz.

Bir kurum ya da kişinin Centrepay’de kayıtlı olup
olmadığını nasıl öğrenebilirim?
Ödeme yapmak istediğiniz kurum ya da kişiye başvurarak Centrepay’de kayıtlı olup
olmadığını öğrenin. Ödeme yapmak istediğiniz kurum ya da kişiyi aramak için
humanservices.gov.au/centrepay adresine de gidebilirsiniz.

Bir Centrepay kesintisini nasıl ayarlayabilirim?


Ödeme yapmak istediğiniz kurum ya da kişiden sizin için bir kesinti ayarlayıp
ayarlayamayacaklarını öğrenerek



humanservices.gov.au/onlineservices adresinden çevrim içi olarak



her zaman kullandığınız ödeme hattından bizi arayarak



müşteri merkezlerimizden birisinden talep ederek.

Bir Centrepay kesintisi ayarlamak için ne gereklidir?


Customer Reference Number (CRN) bilginiz



ödeme yapmak istediğiniz kurum ya da kişi hakkında bilgi
 ad
 adres ve telefon numarası (varsa)
 Centrelink Reference Number bilgileri (bu numara 555 ile başlar)



hesap bilginiz, örneğin elektrik hesabı ya da faturası numaranız



her iki haftada bir Centrelink ödemenizden yapılmasını istediğiniz kesinti tutarı ya da
ödemek istediğiniz toplam hedef tutar



içinden kesintilerin yapılmasını istediğiniz Centrelink ödemeleri ve



Centrepay’den yapılacak kesintinin başlamasını istediğiniz tarih
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Centrepay’den yapılacak kesintinizi bugün çevrimiçi
ayarlayın
Bir Centrepay kesintisini çevrimiçi ayarlamak için aktif bir Centrelink çevrimiçi hesabınız
olmalıdır.
humanservices.gov.au/online adresinden ya da myGov hesabınızdan Centrelink
çevrimiçi hesabınızda oturum açın.
Hesabınızda oturum açtıktan sonra:


sayfanın sol üst köşesindeki menü simgesini seçin



sol taraftaki ‘Deductions’ menüsünü, ardından ‘View/Add/Change Deductions’ öğesini
seçin



‘Add Centrepay or Tax deduction’ öğesini seçin



gerekli tüm bilgileri girdikten sonra ‘Start Now’ öğesini seçin



başlamasını istediğiniz kesinti türünü ve ardından ‘Continue’ öğesini seçin



‘Search for Service Provider’ öğesini seçin



bu sağlayıcının başvuru numarasını girin (555 ile başlayan numara)



kırmızı yıldızla işaretlenen alanları doldurmak zorunludur



sağlayıcıyı ve ardından ‘Continue’ öğesini seçin



bir son tarih ya da hedef tutar seçmek istiyorsanız isteğe bağlı alanlar kullanılabilir.
Belirttiğiniz tarihe ya da tutara ulaşıldığında artık kesinti yapılmaz



tüm bilgileri girdikten sonra ‘Continue’ öğesini seçin



size bir ‘Review and Submit’ sayfası sunulur



tüm bilgiler doğruysa ‘accept the declaration’ öğesini ve ardından ‘Submit’ öğesini seçin



yeni Centrepay kesintinizin eklendiğiniz onaylayan bir mesaj alacaksınız



Centrepay'den yapılan ilk kesintinin alındığını ilgili kurumdan kontrol edin. Centrepay
kesintilerinizi çevrimiçi olarak ya da Express Plus uygulamasından kontrol edebilirsiniz.

Çevrimiçi olduğunuzda, Centrelink çevrimiçi hesabınıza ve diğer devlet hizmetlerine
çevrimiçi olarak bağlanmak için bir myGov hesabı oluşturmayı unutmayın.

Sosyal medyada bizimle iletişime geçin
@HumanServicesAu
@HumanServicesAu
@HumanServicesGovAU
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Centrepay
What is Centrepay?
Centrepay—the easy way to pay your bills and expenses. Centrepay is a voluntary billpaying service which is free for Centrelink customers. Use Centrepay to arrange regular
deductions from your Centrelink payment.

What bills can I pay with Centrepay?
You can pay for bills and ongoing expenses like rent, gas, electricity, water and phone, as
well as other household costs.

How do I find out if an organisation or person is
registered with Centrepay?
You can contact the organisation or person you would like to pay, to find out if they are
registered with Centrepay. You can also go to humanservices.gov.au/centrepay to
search for the organisation or person you would like to pay.

How do I set up a Centrepay deduction?


ask the organisation or person you want to pay if they can set up a deduction for you



online at humanservices.gov.au/onlineservices



call us on your usual payment line, or



ask at one of our service centres.

What do I need to set up a Centrepay deduction?


your Customer Reference Number (CRN)



information about the organisation or person you want to pay
 name
 address and phone number (if available)
 their Centrelink Reference Number (this number starts with 555)



your account information, for instance your electricity account or bill number



the amount you want deducted from your Centrelink payments each fortnight, or the
total target amount you want to pay



the Centrelink payments from which you want the deductions to be paid, and



the payday that you want the Centrepay deduction to start on.
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Set up your Centrepay deduction online today
To set up a Centrepay deduction online you must have an active Centrelink online
account.
Log on to your Centrelink online account at humanservices.gov.au/online or through
your myGov account.
Once you have logged on to your account:


select the menu icon in the top left corner of the page



select the ‘Deductions’ menu on the left hand side, then select ‘View/Add/Change
Deductions’



select the ‘Add Centrepay or Tax deduction’



once you have entered all of the information required, select ‘Start Now’



choose the deduction type you wish to commence and select ‘Continue’



select ‘Search for Service Provider’



enter the reference number of the provider (this number starts with 555)



all fields with a red asterisk must be completed



select the provider and select ‘Continue’



optional fields are available if you want to select an end date or a target amount.
Deductions will stop when this date or amount is reached



once all details have been entered select ‘Continue’



you will be presented with a ‘Review and Submit’ page



if all details are correct, ‘accept the declaration’ and select ‘Submit’



you will receive a message confirming your new Centrepay deduction has been added



check with the organisation that your first Centrepay deduction has been received. You
can check your Centrepay deductions online or with an Express Plus app.

While you’re online remember to create a myGov account to link your Centrelink online
account as well as other government services online.

Connect with us on social media
@HumanServicesAu
@HumanServicesAu
@HumanServicesGovAU
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