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Kimliğinizi hazır bulundurun 

Aşağıda belirtilen kimlik belgelerinden birini gösterin: 

• Sürücü ehliyetiniz VEYA 

• Eyalet ya da bölge kimlik kartınız VEYA 

• Fotoğrafınız, adınız ve güncel adresinizi içeren diğer herhangi bir resmi kimlik kartı VEYA 

• İki adet kimlik belgesi. Bu belgelerin her ikisinde de adınız, birinde ise adınız ve adresiniz yer 
almalıdır. 

 
Pieces with your name: Adınızın yer aldığı kimlik belgeleri: 
• health card • sağlık kartı 
• Canadian passport • Kanada pasaportu 
• birth certificate • doğum belgesi (nüfus cüzdanı)  
• certificate of Canadian citizenship • Kanada vatandaşlık belgesi 
• citizenship card • vatandaşlık kartı 
• social insurance number card • sosyal sigorta numarası kartı 
• Indian status card • Kızılderili statüsü kartı 
• Canadian Forces identity card • Kanada Silahlı Kuvvetleri kimlik kartı 
• Veterans Affairs health card • Gazi İşleri sağlık kartı 
• old age security card • yaşlılık sigortası kartı 
• hospital card • hastane kartı 
• medical clinic card • tıbbi klinik kartı 
• label on a prescription container • reçeteli bir ilaç kutusunun üzerindeki etiket 
• identity bracelet issued by a hospital or long-term 

care facility 
• bir hastane veya uzun süreli bakım merkezi 

tarafından verilmiş kimlik bileziği 
• blood donor card • kan bağışçısı kartı 
• CNIB card • Kanada Ulusal Görme Engelliler Enstitüsü kartı 
• credit card • kredi kartı 
• debit card • bankamatik kartı 
• employee card • çalışan kartı 
• student identity card • öğrenci kimlik kartı 
• public transportation card • toplu ulaşım kartı 
• library card • kütüphane kartı 
• liquor identity card • alkollü içki kimlik kartı 
• parolee card • şartlı tahliye kartı 
• firearms licence • ateşli silah ruhsatı 
• licence or card issued for fishing, trapping or hunting • balıkçılık, avcılık veya tuzakla avcılık ruhsatı ya da 

kartı 

 



Pieces with your name and address: Adınız ve adresinizin yer aldığı kimlik belgeleri: 
• utility bill (e.g. electricity; water; telecommunications 

services including telephone, cable or satellite) 
• hizmet faturası (örn. elektrik; su; telefon, kablo ve 

uydu gibi telekomünikasyon hizmetleri) 
• bank statement • banka hesap özeti 
• credit union statement • kredi kooperatifi hesap özeti 
• credit card statement • kredi kartı ekstresi 
• personal cheque • kişisel çek 
• government statement of benefits • resmi yardım ödenekleri belgesi 
• government cheque or cheque stub • resmi çek veya çek koçanı 
• pension plan statement • emeklilik planı belgesi 
• residential lease or sub-lease • konut kira veya alt kira sözleşmesi  
• mortgage contract or statement • ipotek sözleşmesi veya belgesi 
• income tax assessment • gelir vergisi tarhiyatı 
• property tax assessment or evaluation • emlak vergisi tarhiyatı veya değerlendirmesi 
• vehicle ownership • araç sahiplik belgesi  
• insurance certificate, policy or statement • sigorta sertifikası, sigorta poliçesi veya ekstresi 
• correspondence issued by a school, college or 

university 
• bir okul, yüksek okul veya üniversite tarafından 

gönderilmiş yazışmalar 
• letter from a public curator, public guardian or public 

trustee 
• bir kamu vasisi, vekili ya da yediemini tarafından 

yazılmış mektup 
• targeted revision form from Elections Canada to 

residents of long-term care facilities 
• uzun süreli bakım merkezlerinde kalanlar için 

Elections Canada tarafından gönderilen hedefli 
revizyon formu 

• letter of confirmation of residence from a First 
Nations band or reserve or an Inuit local authority 

• bir Kızılderili kabilesi veya reservi ya da Inuit yerel 
makamı tarafından verilmiş ikamet belgesi 

• letter of confirmation of residence, letter of stay, 
admission form or statement of benefits from one of 
the following designated establishments: 

• aşağıda belirtilen kuruluşlardan biri tarafından 
verilmiş ikamet belgesi, kalış belgesi, kabul formu ya 
da sosyal yardım belgesi:  

– student residence – öğrenci yurdu 
– seniors’ residence – yaşlılar evi 
– long-term care facility – uzun süreli bakım merkezi 
– shelter – sığınma evi 
– soup kitchen – aşevi 

Kimlik kartları ve belgeleri özgün formatlarında olmalıdır. Elektronik belgelerin ise (e-hesap özeti ve e-
fatura gibi) yazıcı çıktılarını kabul ediyoruz. Bu belgeleri mobil cihazınız üzerinde de gösterebilirsiniz.  

Kimliğiniz olduğu halde adresinizi ispatlayamıyor musunuz? 

Yemin verin: Adınızın yer aldığı iki adet kimlik belgesini gösterin ve sizi tanıyan bir kişinin adresinizin 
doğruluğuna şahitlik etmesini sağlayın. Bu kişi, kendi adı ve adresini içeren kimlik belgesini göstermeli ve 
sizinle aynı seçim bölgesinde kayıtlı olmalıdır. Bu kişi, şahitliği sadece tek bir şahıs için yapabilir.   

Bu bilgiler diğer dillerde ve formatlarda da mevcuttur. 
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