TURKISH

İndirim ve sağlık bakımı kartları
İndirim ve sağlık bakımı kartları ile daha ucuz sağlık hizmetleri ve ilaçlar alabilirsiniz. Alabileceğiniz
indirim veya sağlık bakımı kartının türü durumunuza bağlıdır.
Bazı indirim kartları için başvuruda bulunmanız gerekmez. Bazı ödemelerimizden
yararlanıyorsanız size otomatik olarak bir kart göndeririz.

Health Care Card
İş ararken veya hastayken verdiğimiz gelir desteği dahil olmak üzere bizden bazı ödemeleri veya
destekleri alıyorsanız bu kartı alabilirsiniz.
Kartınız 1 yıl süreyle geçerlidir. Kart uygunluk şartlarını yerine getirmeye devam ederseniz yeni
kart size otomatik olarak gönderilir.

Pensioner Concession Card
Yaşlılık emekliliği ve engellilik desteği dahil olmak üzere bizden bazı ödemeleri alıyorsanız bu kartı
alabilirsiniz.
Kartınız 2 yıl süreyle geçerlidir. Kart uygunluk şartlarını yerine getirmeye devam ederseniz 2 yılda
bir doğum gününüzde yeni kart size gönderilir gönderilir.

Commonwealth Seniors Health Card
Bizden veya Department of Veterans’ Affairs 'dan ödeme alamıyorsanız ve emeklilik yaşına
geldiyseniz bu kartı alabilirsiniz. Aynı zamanda gelir testinden de geçmeniz gerekir.
İnternette talep edebilirsiniz. Kartınız 1 yıl süreyle geçerlidir. Kart uygunluk şartlarını yerine
getirmeye devam ederseniz yeni kart size her yıl Ağustos ayında gönderilir.

Low Income Health Care Card
Düşük gelirli bir yetişkinseniz, bu kartı alabilirsiniz. Gelir testinden geçmeniz zorunludur.
İnternette talep edebilirsiniz. Kartınız 1 yıl süreyle geçerlidir. Kartınızı her yıl yenilemeniz
zorunludur.

Ex-Carer Allowance (Child) Health Care Card
16 - 25 yaşında tam zamanlı bir öğrenciyseniz ve 16 yaşına girmeden önce Health Care Card
aldıysanız bu kartı alabilirsiniz.
Kartınız 1 yıl süreyle geçerlidir. Kartınız için her yıl talepte bulunmalısınız.

Foster Child Health Care Card
Koruyucu bakıcıysanız veya başka birinin çocuğuna bakıyorsanız bu kartı alabilirsiniz. Bu kart
yalnızca bakılan çocuk için kullanılabilir.
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Bu kart sizde kaldığı sürece, baktığınız çocuk sizinle yaşamalıdır.
Family Tax Benefit talep ettiğinizde bu kartı internette talep edin. Kartınız 1 yıl süreyle geçerlidir.
Uygunluk şartlarını yerine getirmeye devam ederseniz yeni kart size otomatik olarak gönderilir.

Kartın özellikleri
Kartınızın üzerinde Customer Reference Number (CRN), adres, kart başlangıç tarihi, son kullanım
tarihi ve adınız bulunacaktır.

Diğer kartlar
Department of Veterans’ Affairs 'ın uygunluk şartlarını yerine getirenler için bir indirim kartı vardır.
Eyalet ve bölge hükümetleri de bir Seniors Card sunmaktadır.

Daha fazla bilgi için


Daha fazla İngilizce bilgi için humanservices.gov.au/concessioncards sayfasını ziyaret
edebilirsiniz.



Kendi dilinizde okuyabileceğiniz, dinleyebileceğiniz veya video izleyebileceğiniz
humanservices.gov.au/yourlanguage sayfasını ziyaret edebilirsiniz.



Centrelink ödemeleri ve hizmetleriyle ilgili olarak bizimle kendi dilinizde konuşmak için
131 202 numarayı arayabilirsiniz.



Kendi dilinizde Medicare ve Child Support hakkında bizimle konuşmak için 131 450 'den
Translating and Interpreting Service (TIS National) ’ı arayın.



Bir hizmet merkezini ziyaret edebilirsiniz.

Not: Ev telefonunuzdan Avustralya'da ‘13’ lü numaralardan herhangi birine yaptığınız aramalar
sabit ücret üzerinden ücretlendirilecektir. Bu ücret bir yerel arama ücretinden farklı olabilir ve aynı
zamanda telefon hizmeti sağlayıcılarına göre farklılık gösterebilir. Ev telefonunuzdan ‘1800’ lü
numaralara yaptığınız aramalar ücretsizdir. Halka açık telefonlar ve cep telefonlarıyla yapılan
aramaların süresi kaydedilebilir ve daha yüksek oranda ücretlendirilebilir.

Sorumluluk Reddi
Bu yayındaki bilgiler yalnızca ödemeler ve hizmetlerle ilgili yönlendirme sağlama amaçlıdır. Bir
ödeme başvurusunda ve özel koşullarınızla ilgili bir başvuru yapmak isterseniz bu konuda karar
verme sorumluluğu size aittir.
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Concession and health care cards
Concession and health care cards can get you cheaper health services and medicines. The type of
concession or health care card you can get depends on your situation.
For some concession cards you don’t need to apply. If you get certain payments from us we will
send you a card automatically.

Health Care Card
You can get this card if you get some payments or supplements from us including income support
while you look for work or while you are sick.
Your card is valid for 1 year. We will send you a new card automatically, if you remain eligible.

Pensioner Concession Card
You can get this card if you get some payments from us including a pension for old age and for
disability support.
Your card is valid for 2 years. We will send you a new card every 2 years on your birthday, if you
remain eligible.

Commonwealth Seniors Health Card
You can get this card if you can’t get a payment from us or the Department of Veterans’ Affairs and
you’ve reached age pension age. You also need to meet an income test.
You can claim online. Your card is valid for 1 year. We will send you a new card each year in
August, if you remain eligible.

Low Income Health Care Card
You can get this card if you’re an adult on a low income. You must meet an income test.
You can claim online. Your card is valid for 1 year. You must renew your card each year.

Ex-Carer Allowance (Child) Health Care Card
You can get this card if you’re a full time student aged between 16 and 25 and you had a Health
Care Card before you turned 16.
Your card is valid for 1 year. You must reclaim the card each year.

Foster Child Health Care Card
You can get this card if you are a foster carer or care for someone else’s child. The card can only
be used for the foster child.
Your foster child must live with you as long as you hold this card.
Claim online when you claim Family Tax Benefit. Your card is valid for 1 year. We will send you a
new card automatically, if you remain eligible.
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Card features
Your card will display your Customer Reference Number (CRN), address, card start date, expiry
date and your name.

Other cards
The Department of Veterans’ Affairs has a concession card for people who are eligible.
State and territory governments also offer a Seniors Card.

For more information


go to humanservices.gov.au/concessioncards for more information in English



go to humanservices.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch videos
with information in your language



call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services



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



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’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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