TURKISH

COVID-19 aşısı olduğunuza ilişkin belge alın
Immunisation history statement (Aşı geçmişi belgesi) COVID19 aşılanma durumunuzu gösterir.
Belgenizi en kolay şekilde İnternet üzerinden aşağıdakilerden birini kullanarak alabilirsiniz:



myGov aracılığıyla Medicare online hesabınız



Express Plus Medicare mobil uygulaması.

Immunisation history statement belgenizi alma
myGov aracılığıyla Medicare online hesabınızı kullanarak:
1. myGov'a giriş yapın ve Medicare öğesini seçin.
2. Immunisation history kısmında View statement öğesini seçin.
3. Adınızı ve ardından View history statement (PDF) öğesini seçin.
Express Plus Medicare mobil uygulamasını kullanarak:
1. Uygulamada oturum açın.
2. Services kısmında Immunisation history öğesini seçin.
3. Adınızı ve ardından View history statement (PDF) öğesini seçin.
Immunisation history statement belgenizi İnternet üzerinden alamazsanız ya da yardım gerekliyse
1800 653 809'u arayın.

Medicare çevrimiçi hesabınız yoksa
Medicare çevrimiçi hesabınızı ayarlamak için Medicare'ı myGov hesabınıza bağlamanız gerekir.
my.gov.au adresinde myGov hesabınıza giriş yapın ya da bir hesap oluşturun
Bunun ardından, aşağıdakilerden birini kullanarak Medicare'ı bağlayabilirsiniz:
 Medicare kartı numaranızı ve Medicare geçmişinizden gelen bilgileri
 Medicare tarafından verilen bir bağlantı kodunu.
Medicare'ı myGov'a bağlamaya ilişkin yardım almak için
servicesaustralia.gov.au/medicareguides adresine gidin

Medicare iletişim bilgilerinizi güncel tutun
Medicare iletişim bilgilerinizin güncel olması önemlidir. Bilgilerinizi Medicare çevrimiçi hesabınızı ya
da Express Plus Medicare mobil uygulamasını kullanarak görüntüleyebilir ve güncelleyebilirsiniz.
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Medicare veya Department of Veterans’ Affairs'dan (DVA) yararlanma
şartlarını karşılamıyorsanız
My Health Record aracılığıyla bir aşılama özeti almak için bizden Individual Healthcare Identifier
(IHI) talep edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için servicesaustralia.gov.au/ihi adresine gidin.
En güncel COVID-19 bilgileri ve önerileri için australia.gov.au adresine gidin

Daha fazla bilgi için
 Medicare hizmetleri hakkında bizimle kendi dilinizde konuşmak için 131 450'den Translating and
Interpreting Service (TIS National) hizmetini arayın
 İngilizce daha fazla bilgi için servicesaustralia.gov.au/ihs adresine gidin
 bilgileri kendi dilinizde okuyabileceğiniz, dinleyebileceğiniz ya da video olarak izleyebileceğiniz
servicesaustralia.gov.au/yourlanguage adresini ziyaret edin
 bir hizmet merkezini ziyaret edin.
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.
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Get proof of your COVID-19 vaccination
Your immunisation history statement records your COVID-19
vaccination status.
The easiest way to get your statement is online using either:



your Medicare online account through myGov



the Express Plus Medicare mobile app.

How to get your immunisation history statement
Using your Medicare online account through myGov:
1. Sign in to myGov and select Medicare.
2. On the Immunisation history tile, select View statement.
3. Select your name, and then select View history statement (PDF).
Using the Express Plus Medicare mobile app:
1. Log on to the app.
2. Select Immunisation history from Services.
3. Select your name, and then select View history statement (PDF).
If you cannot get your immunisation history statement online or need help, call 1800 653 809.

If you do not have a Medicare online account
You need to link Medicare to your myGov account to set up your Medicare online account.
Sign in to, or create, your myGov account at my.gov.au
You can then link Medicare using either:
 your Medicare card number and information from your Medicare history
 a linking code issued by Medicare.
For help linking Medicare to myGov, go to servicesaustralia.gov.au/medicareguides

Keep your Medicare contact details up to date
It is important your Medicare contact details are up to date. You can view and update your details
using your Medicare online account or the Express Plus Medicare mobile app.
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If you are not eligible for Medicare or Department of Veterans’ Affairs
(DVA)
You can request an Individual Healthcare Identifier (IHI) from us to get an immunisation summary
through My Health Record. Go to servicesaustralia.gov.au/ihi for more information.
For the latest COVID-19 updates and advice, go to australia.gov.au

For more information
 call the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 to speak with us in your
language about Medicare services
 go to servicesaustralia.gov.au/ihs for more information in English
 go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch videos
with information in your language
 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.
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