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myGov - hesap oluşturun
myGov hesabı oluşturmak için bu kılavuzu kullanın.
myGov devlet servislerine çevrimiçi ulaşabilmek için güvenilir bir yoldur.
Başlamak için my.gov.au'e gidin
Sonra Create an account'ı seçin.

Hesap oluşturun
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Adım 1: kullanım şartlarını kabul edin
Kullanım şartlarını ve gizlilik bildirimini okuyun. Bunlar İngilizce'dir.
myGov Hesabınızı oluştururken ve kullanırken uymanız gereken kurallardır.
Gizlilik Bildirimi kişisel bilgilerinizi nasıl topladığımızı, kullandığımızı ve paylaştığımızı açıklar.
Ayrıca, hakkınızda sahip olduğumuz bilgilere nasıl erişebileceğinizi ve düzeltebileceğinizi
de açıklar.
Kullanım şartlarını okuduysanız ve kabul ediyorsanız, I agree'ı seçin.
Kullanım şartları veya gizlilik bildirimi konusunda emin değilseniz, bir başkasının size
açıklamasını isteyin.

kullanım şartları
gizlilik
bildirimi

kabul ediyorum
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Adım 2: e- posta adresinizi girin
Bir e-posta adresini paylaşıyorsanız, yalnızca bir kişi myGov hesabı için kullanabilir.
Bu e-posta adresi zaten bir myGov hesabı için kullanılıyorsa, başka bir e-posta adresi
kullanmanız gerekecektir.
E-posta adresinizi girin ve Next'i seçin.

E-posta adresi

Sonra
E-posta adresinize bir kod göndereceğiz.
Kodu girin ve Next.'i seçin

Kod

Sonra
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Adım 3: cep telefonu numaranızı girin
Cep telefonu numaranızı myGov hesabınıza kaydedin. Bu numarayı kullanıcı adınız olarak da
kullanabilirsiniz.
Cep telefonunuz veya cep telefonu kapsama alanınız yoksa, skip this step'ı seçin.
Bir cep telefonu numarasını başka birisiyle paylaşıyorsanız, oturum açmak için yalnızca bir kişi
myGov hesabında kullanabilir.
Cep telefonu numaranızı girin ve Next'ı seçin.

Bu adımı atlayın

Cep telefonu
numarası
Sonra
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Cep telefonu numaranızı myGov'e kaydederseniz,size bir kod içeren bir mesaj göndereceğiz.
Kodu girin ve Next.'i seçin

Kod

Sonra
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Adım 4: şifre oluşturun
myGov hesabınız için bir şifre gerekiyor. Kendi şifrenizi kendiniz seçersiniz. Şifrenizi kimseyle
paylaşmamalısınız.
Şifreniz en az 7 karakter ve en az 1 numaradan oluşmalıdır.
Şifre oluşturmak için:



Şifrenizi giriniz.
Şifrenizi tekrar girip Next'i seçin.

Şifre

Şifreyi tekrar girin

Sonra
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Adım 5: gizli sorular oluşturun
Gizli sorular ve cevaplar hesabınızı güvende tutmanıza yardımcı olur ve oturum açmak için bunları
kullanabilirsiniz. Soruları cevaplayabilecek tek kişi olduğunuzdan emin olun. Cevaplarınızın tam
eşleşmesi gerekiyor.
Üç soru seçip cevaplarınızı girmelisiniz.
Kendi sorularınızı oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için Write my own question'ı seçin ve kendi
sorunuzu girin.
Ya da, sorularınızı listeden seçebilirsiniz. Bunlar arasında:




Yaşadığım ilk caddenin adı ne?
İlk tatilime nereye gittim?
Çocuk olarak ziyaret etmeyi en çok sevdiğim yer neresiydi?

Cevabınızı girin ve Next'i seçin Bunları iki ve üç numaralı sorular için tekrar yapın.

Yaşadığım ilk caddenin
adı ne?

İlk tatilime nereye gittim?

Çocuk olarak ziyaret etmeyi en
çok sevdiğim yer neresiydi?
Kendi sorumu yaz
Cevabınızı girin
Sonra
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Adım 6: hesap oluşturuldu
myGov hesabını oluşturdunuz.
Kullanıcı adınız ekranda görünecektir. Bu detayları size ayrıca e-postayla göndereceğiz.
Oturum açmak için Continue to myGov'i seçin.
Bu sizi Ana ekrana yönlendirir. Şunları yapabilirsiniz:



Servisleri eklemek
Hesap ayarları bölümüne gidin ve oturum açma seçeneklerinizi ve Gelen kutusu
bildirimlerinizi ayarlayın.

Kullanıcı adı bilgileriniz

myGov'e devam edin
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Önemli: herzaman oturumu kapatın
myGov hesabınızı kullanmayı bitirdiğinizde, gizliliğiniz ve güvenliğiniz için Sign out'ı seçin.

Oturumu
kapatın

Daha fazla bilgi
İngilizcede yardım için:


adım adım online rehberlerimizi kullanın. humanservices.gov.au/onlineguides'e gidin.



myGov yardım masasını 132 307 numarasından arayın ve Option 1'ı seçin.
Pazartesiden Cumaya 07:00 - 22:00 ve Cumartesiden Pazara 10:00 - 17:00
saatleri arasında açıktır.



bir servis merkezini veya myGov mağazasını ziyaret edin.

Kendi dilinizde yardım için:


humanservices.gov.au/yourlanguage adresine giderek, kendi dilinizde bilgileri okuyabilir,
dinleyebilir veya izleyebilirsiniz.



Centrelink ödemeleri ve servisleri hakkında bizimle dilinizde konuşmak için 131 202'i arayın



Medicare ve Child Support ödenekleri ve hizmetleri ile ilgili kendi dilinizde bizimle
konuşmak isterseniz Translating and Interpreting Service’i (TIS National) 131 450 numaralı
telefondan arayın.

Not: Avustralya’nın herhangi bir yerinden ev telefonunuz ile ‘13’ lü numaraların aranması
durumunda, sabit oranda ücret uygulanır. Bu oran, bir yerel arama ücretinden daha farklı
olabilir ve ayrıca telefon hizmeti sağlayan kuruluşlar arasında da değişiklik gösterebilir.
Ev telefonunuzdan’1800’ lü numaraların aranması ücretsizdir. Genel telefonlardan ve cep
telefonlarından aramalara süre uygulanabilir ve daha yüksek oranda ücretlendirilebilir.

Yadsıma
Bu yayımın içerdiği bilgiler, yalnızca ödenek ve hizmetlere rehberlik sağlama amacına yöneliktir.
Ödemeye başvurmak ve özel durumunuzla ilgili bir başvuru yapmak isteyip istemediğinize karar
vermek sizin sorumluluğunuzdadır.
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myGov - create an account
Use this guide to create a myGov account.
myGov is a secure way to access government services online.
To start, go to my.gov.au
Then, select Create an account.

Create an account
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Step 1: agree to terms of use
Read the terms of use and the privacy notice. These are in English.
The terms of use are the rules you must follow when you create and use your myGov account.
The privacy notice explains how we collect, use and share your personal information. It also
explains how you can access and correct the information we have about you.
If you have read and agree with the terms of use, select I agree.
If you are unsure about the terms of use or privacy notice, ask someone to explain it to you.

terms of use
privacy
notice

I agree
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Step 2: enter your email address
If you share an email address, only one person can use it for their myGov account. If this email
address is already used for a myGov account, you will need to use another email address.
Enter your email address, then select Next.

Email address

Next

We will send you a code to your email address.
Enter the code, then select Next.

Code

Next
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Step 3: enter your mobile number
Register your mobile phone number to your myGov account. You can also use this number as your
username.
If you don’t have a mobile phone or mobile phone coverage, select skip this step.
If you share a mobile phone number with someone, only one person can use it for their myGov
account to sign in.
Enter your mobile number, then select Next.

skip this step

Mobile
number
Next
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If you register your mobile phone number with myGov, we will send you a text message with a
code.
Enter the code, then select Next.

Code

Next
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Step 4: create password
Your myGov account needs a password. You choose your own password. You should not share
your password.
Your password must have at least 7 characters and at least 1 number.
To create a password:
•
•

Enter your password.
Then, re-enter your password and select Next.

Password

Re-enter password

Next
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Step 5: create secret questions
Secret questions and answers help keep your account secure and you can use them to sign in.
Make sure you are the only person who can answer the questions. Your answers need to be an
exact match.
You need to choose 3 questions and enter your answers.
You can create your own questions. To do this, select Write my own question, then enter your
own question.
Or, you can choose your questions from the list. These include:
•
•
•

What is the name of the first street I lived in?
Where did I go on my first holiday?
What was my favourite place to visit as a child?

Enter your answer, then select Next. Do this again for questions 2 and 3.

What is the name of the
first street I lived in?

Where did I go on my
first holiday?

What was my favourite
place to visit as a child?

Write my own question

Enter your answer

Next
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Step 6: account created
You have created a myGov account.
Your username will appear on the screen. We will also email these details to you.
To sign in, select Continue to myGov.
This takes you to the Home screen. You can then:
•
•

link services
go to Account settings and set up your sign in options and Inbox notifications.

Your username details

Continue to myGov

Important: always sign out
For your privacy and security, select Sign out when you have finished using your myGov account.

Sign out
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More information
For help in English:
•

use our step by step online guides. Go to humanservices.gov.au/onlineguides

•

call the myGov helpdesk on 132 307 and select Option 1. It is open Monday to Friday
7 am – 10 pm and Saturday to Sunday 10 am – 5 pm.

•

visit a service centre or myGov shopfront.

For help in your language:
•

go to humanservices.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

•

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

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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