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Oy kullanmak için kimlik belgenizi hazır bulundurun 
Kimliğinizi ve adresinizi kanıtlamak için üç seçeneğiniz var 

 
 
Seçenek 1  

 
 

Aşağıda belirtilen kimlik belgelerinden birini gösterin  
• Sürücü ehliyetiniz 
• Bir Kanada devlet birimi (federal, eyalet/bölge veya mahalli) tarafından verilmiş, fotoğrafınız, adınız 

ve güncel adresinizi içeren diğer herhangi bir kart 

Seçenek 2  

 
+ 

 

İki adet kimlik belgesi gösterin 
Bu belgelerin her ikisinde isminiz, en az birinde de güncel adresiniz yer almalıdır 
Örnekler:  
• Seçmen bilgi kartı ve banka hesap özeti 
• Hizmet faturası ve öğrenci kimlik kartı 

Bu belgelere sahip değil misiniz? Sorun değil!  
Seçenek 2 için kabul edilebilir diğer belgelerin listesi aşağıdadır  

 

D’un gouvernement ou d’un organisme 
gouvernemental 

Bir devlet birimi veya resmi kurum tarafından 
düzenlenmiş 

• carte de membre d’une bande • Kabile üyelik kartı 

• certificat de naissance • Doğum belgesi (nüfus cüzdanı) 

• carte ou certificat de citoyenneté canadienne • Kanada vatandaşlık kartı veya belgesi 

• carte d’identité des Forces canadiennes • Kanada Silahlı Kuvvetleri kimlik kartı 

• passeport canadien • Kanada pasaportu 

• carte délivrée par une autorité locale inuite • Inuit yerel makamları tarafından düzenlenmiş kart 

• permis d’arme à feu • Ateşli silah ruhsatı 

• chèque ou talon de chèque du gouvernement • Resmi çek veya çek koçanı 

• relevé de prestations du gouvernement • Resmi yardım ödenekleri belgesi 

• carte d’assurance-maladie • Sağlık kartı 

• avis de cotisation d’impôt sur le revenu • Gelir vergisi matrahı 

• carte de statut d’Indien ou confirmation temporaire  
de l’inscription 

• Kızılderili statüsü kartı veya geçici kayıt onay belgesi 

• carte de bibliothèque • Kütüphane kartı 

• permis ou carte de pêche, de piégeage ou de chasse • Balıkçılık, avcılık veya tuzakla avcılık ruhsatı ya da kartı 

• carte d’identité d’une régie des alcools • Alkollü içki kimlik kartı 

• carte de Métis • Metis kartı 

• carte de la Sécurité de la vieillesse • Yaşlılık sigortası kartı 
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• carte de libéré conditionnel • Şartlı tahliye kartı 

• avis de cotisation ou d’évaluation de l’impôt foncier • Emlak vergisi matrahı veya değerlendirmesi 

• carte de transport en commun • Toplu ulaşım kartı 

• carte d’assurance sociale • Sosyal güvenlik kartı 

• document de propriété d’un véhicule • Araç sahiplik belgesi 

• carte d’identité de santé d’Anciens Combattants • Gazi İşleri Bakanlığı sağlık kimlik kartı 

D’Élections Canada Elections Canada (Kanada Seçim Kurulu) 
tarafından düzenlenmiş 

• formulaire de révision ciblée remis aux résidents 
d’établissements de soins de longue durée 

• Uzun süreli bakım merkezlerinde kalanlar için hedefli 
revizyon formu 

• carte d’information de l’électeur • Seçmen bilgi kartı 

D’un établissement d’enseignement Bir eğitim kurumu tarafından düzenlenmiş 

• correspondance provenant d’une école, d’un collège ou 
d’une université 

• Bir okul, yüksek okul veya üniversite tarafından 
gönderilmiş yazılar 

• carte d’identité d’étudiant • Öğrenci kimlik kartı 

D’un établissement ou d’un organisme de soins 
de santé 

Bir sağlık merkezi veya kuruluşu tarafından 
düzenlenmiş 

• carte de donneur de sang • Kan bağışçısı kartı 

• carte de l’INCA • Kanada Ulusal Görme Engelliler Enstitüsü kartı 

• carte d’hôpital • Hastane kartı 

• étiquette sur un contenant de médicaments sous 
ordonnance 

• Reçeteli bir ilaç kutusunun üzerindeki etiket 

• bracelet d’identité délivré par un hôpital ou un 
établissement de soins de longue durée 

• Bir hastane veya uzun süreli bakım merkezi tarafından 
verilmiş kimlik bileziği 

• carte d’une clinique médicale • Tıbbi klinik kartı 

D’une institution financière Bir finans kurumu tarafından düzenlenmiş 

• état de compte bancaire • Banka hesap özeti 

• carte de crédit • Kredi kartı 

• relevé de carte de crédit • Kredi kartı ekstresi 

• état de compte d’une caisse populaire • Kredi kooperatifi hesap özeti 

• carte de débit • Bankamatik kartı 

• certificat, police ou relevé d’assurance • Sigorta sertifikası, poliçesi veya ekstresi 

• convention hypothécaire ou état de compte de prêt 
hypothécaire 

• İpotek sözleşmesi veya belgesi 

• état des prestations d’un régime de retraite • Emeklilik planı belgesi 

• chèque personnel • Kişisel çek 
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D’un organisme privé Özel bir kuruluş tarafından düzenlenmiş 

• carte d’employé • Çalışan kartı 

• bail ou sous-bail d’habitation • Konut kira veya alt kira sözleşmesi 

• facture d’un service public (p. ex. électricité, eau, 
services de télécommunication, comme le téléphone, la 
télévision par câble ou la télévision  
par satellite) 

• Hizmet faturası (ör. elektrik; su; telefon, kablo ve uydu 
gibi telekomünikasyon hizmetleri) 

Lettres de confirmation Onay belgeleri 
• lettre d’un curateur public ou d’un tuteur public  • Bir kamu vasisi, vekili ya da yediemini tarafından 

gönderilmiş mektup 

• lettre de confirmation de résidence délivrée par l’autorité 
responsable d’une bande ou d’une réserve des 
Premières Nations ou une autorité locale inuite 

• Bir İlk Milletler kabilesi veya bölgesi ya da Inuit yerel 
makamı tarafından verilmiş ikamet belgesi 

• lettre de confirmation de résidence, attestation de séjour, 
formulaire d’admission ou relevé de prestations délivré 
par l’autorité responsable : 
− d’une résidence pour étudiants 
– d’une résidence pour personnes âgées 
– d’un établissement de soins de longue durée 
– d’un refuge 
– d’une soupe populaire 
– d’un établissement résidentiel communautaire  

• Aşağıda belirtilen kuruluşlardan biri tarafından verilmiş 
ikamet belgesi, kalış belgesi, kabul formu ya da sosyal 
yardım belgesi: 
− Öğrenci yurdu 
− Yaşlılar evi 
− Uzun süreli bakım merkezi 
− Sığınma evi 
− Aşevi 
− Toplum temelli bakım merkezi 

İlave kimlik belgeleri de eklenebilir. Elektronik hesap özeti ve elektronik faturaları kabul ediyoruz. Bu belgelerin yazıcı 
çıktılarını alabilir veya mobil cihazınız üzerinde gösterebilirsiniz. 
 

Seçenek 3  

 
+ 

 

Kimlik belgeniz yok ise 
Kimliğinizi ve adresinizi yazılı olarak beyan etmeniz ve sizi tanıyan ve sizinle aynı seçim sandığında 
kayıtlı bir kişinin bilgilerinizin doğruluğuna şahitlik etmesi halinde oy kullanabilirsiniz.  
Şahitlik edecek kişinin kendi kimliğini ve adresini kanıtlayabilmesi gereklidir. Şahitlik sadece tek bir kişi 
için yapılabilir (uzun süreli bakım merkezleri hariç). 

 
Kabul edilebilir kimlik belgelerinin tam listesi elections.ca adresinde çeşitli dillerde mevcuttur.  
Görme engelliler alfabesi ve sesli anlatım gibi diğer formatlar için 1-800-463-6868 numaralı telefonu arayabilirsiniz. 

 
 


	/
	/
	+
	/
	+

