
IDNYC Başvuran Belge Kılavuzu
IDNYC kartına başvurmak için aşağıdaki kriterlere sahip olmanız gerekmektedir:
1. En az 3 puanlık kimlik ispatlayan ve en az 1 puanlık NYC’de ikamet ettiğinizi ispatlayan belge dahil en az 4 puanlık belge. 
2. Başvuran kişiye bakıcısı eşlik etmiyorsa verilen belgelerden en az 1 tanesinde fotoğraf olmalıdır.
3. Verilen belgelerin en az birinde doğum tarihi yer almalıdır.
4. IDNYC karta başvuran kişinin en az 10 yaşında olması gerekmektedir. 10-13 yaş arası başvuran kişilerin başvuru formunu imzalaması için 

bakıcıları ile birlikte gelmesi gerekmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen bu belgenin 2. sayfasında yer alan bakıcı bölümüne bakın.

Aşağıda açıkça belirtilmediyse tarihi geçmiş belgeler kabul edilmeyecektir.
Sadece belgelerin aslı ve veren kurum tarafından onaylanan kopyaları kabul edilecektir. Kaplanmış belgeler basıldıkları ülkede ancak orijinal 
olarak kaplı bir şekilde basıldıysa kabul edilecektir.

AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERİ IDNYC KARTINIZA BAŞVURU ESNASINDA KULLANABİLİRSİNİZ.
YILDIZLA (*) İŞARETLENEN BELGELER DOĞUM TARİHİ KANITI OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN WWW.NYC.GOV/IDNYC İNTERNET ADRESİNİ ZİYARET EDİN.
BAŞVURU TALİMATLARI İÇİN LÜTFEN IDNYC BAŞVURUSUNUN ARKASINA BAKINIZ. 

Dört (4) Puanlık Belgeler - Kimlik ve İkametgah Kanıtı

• NYS DMV Sürücü Belgesi, Öğrenci Sürücü Belgesi veya güncel NYC adresli 
Sürücü Belgesi Dışında Kimlik Kartı. Süresi dolmuş bir NYS DMV 
lisansı/izni/kimliği, süresi dolmamış ve aynı kimlik numarasını taşıyan bir 
DMV geçici lisansı/izni/kimliği ile birlikte sunulduğunda kabul edilir.

• ABD Dışişleri Bakanlığı Sürücü Belgesi Departmanı veya güncel NYC adresli 
Sürücü Belgesi Dışında Kimlik kartı*

• Şu anki ev adresinin bulunduğu IDNYC kartı*
• NYC Polis Departmanı (NYPD) güncel NYC adresli Sınırlı Silah Ruhsatı*
• Okul kaydında sunulan, bakıcı tarafından imzalanmış ve DOE tarafından 

doğrulanmış IDNYC Orta Okul Kart başvurusu

Üç (3) Puanlık Belgeler - Kimlik Kanıtı

• ABD Pasaportu ya da ABD Pasaport Kartı*
• Yabancı pasaport (makine tarafından okunabilen)*
• ABD Sürücü belgesi ya da fotoğra�ı Öğrenci Sürücü Belgesi
• ABD Kimlik Kartı*
• ABD Kalıcı Oturum İzni (Green Card)*
• ABD Vatandaşlık/Yerlileşme Belgesi*
• ABD Deniz Ticaret Kartı*
• ABD Dışişleri Bakanlığı Sürücü Belgesi veya güncel ev adresi 

olmayan Sürücü Belgesi Dışında Kimlik Kartı*
• NYS Ceza İnfaz Kurumu ve Toplu Denetim (DOCCS) Serbest Bırakılan 

Suçlu Kimlik Kartı (son 1 yıl tarihli)*
• NYS Birleşmiş Mahkeme Sistemi Avukat Güvenli Geçiş Kimlik Kartı*
• Ortak Erişim Kartı (aktif görev, emekli ya da yedek askeri personel)*
• Güncel ABD Çalışma İzni*
• ABD Kabile Kimlik Kartı*
• NYS Elektronik Sosyal Güvenlik Ödeme Transferi (EBT) Kartı/CBIC fotoğra�ı*
• Şu anki ev adresinin bulunmadığı IDNYC Kartı*

İki (2) Puanlık Belgeler - Kimlik Kanıtı

• Yabancı pasaport (makine tarafından okunamayan)*
• Tarihi geçmiş ABD Pasaportu ya da Pasaport Kartı (3 yıla kadar tarihi 

geçmiş olabilir, makine tarafından okunabilir)*
• Tarihi geçmiş yabancı pasaport (3 yıla kadar tarihi geçmiş olabilir; makine 

tarafından okunabilir)*
• Konsolosluk kimlik kartı*
• VA tarafından verilen ABD Gazileri Kimlik Kartı
• VA tarafından verilen ABD Gazileri Sağlık Kimlik Kartı
• ABD federal, eyalet, ya da yerel hükûmet çalışanı kimlik kartı
• ABD doğum belgesi*
• ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen Vize*
• Yabancı Sürücü Belgesi (makine tarafından okunabilen)*
• Yabancı ulusal kimlik kartı (makine tarafından okunabilen)*
• Sosyal Güvenlik Kartı
• Süresi dolmuş IDNYC kartı – güncel adresli veya adressiz (süre dolduktan 6 

aydan fazla ve 3 yıldan az bir süre sonrasına kadar)

devam eden sayfa... İki (2) Puanlık Belgeler - Kimlik Kanıtı

• ABD ITIN Görevlendirme Belgesi
• ABD Üniformalı Hizmetler kimlik kartı*
• NYS Eğitim Departmanı Mesleki kimlik kartı
• NYC Gençlere Yönelik Yaz İstihdam Programı (SYEP) Doğrulama Formu 

(ikâmeti de kanıtlamaktadır)* 
• ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen fotoğra�ı,  parmak izli ve 

doğum tarihli I-94 Formu*
• NYS DMV Geçici Sürücü Belgesi, Öğrenci Sürücü Belgesi veya Sürücü 

Belgesi Dışında Kimlik kartı*
• ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından verilen I-797, 

I-797A, I-797B veya I-797D Formu üzerinde yer alan Onay Bildirimi
• NYC DOE Öğrenci Doğrulama Formu; Bakıcı mevcuttur

Bir (1) Puanlık Belgeler - Kimlik Kanıtı

• Yabancı ülke kimlik kartı (makine tarafından okunamayan)*
• ABD doğum serti�kası*
• Fotoğra�ı yabancı askeri kimlik kartı*
• Yabancı Sürücü Belgesi (makine tarafından okunamayan)*
• Eğitim Kurumu Kimlik kartı: orta okul, lise, üniversite, ön lisans ve hazırlık*
• NYC Eğitim Departmanı (DOE) Öğrenci Doğrulama Formu (ikameti de 

kanıtlar). Öğrenci bakıcısıyla birlikte değilse öğrenci kimlik kartı ile birlikte 
ibraz edilmelidir*

• ABD’den lise diploması, liseye denk bir diploma ya da ABD hazırlık, ön 
lisans ya da üniversite diploması 

• ABD lise ya da hazırlık, ön lisans programı ya da üniversitesinden transkript
• Fotoğrafsız NYS EBT kartı*
• NYC SYEP kimlik kartı
• ABD fotoğra�ı kimlik kartı
• Rahip kimlik kartı dahil olmak üzere ABD’de yer alan bir örgütten alınmış 

olan çalışan, danışan veya yönetim kurulu üyesi kimlik kartı
• Evlilik, medeni birliktelik, birlikte yaşayan çift olma ya da boşanma 

belgesi*
• Yaşlılar ve Engelli Bireyler için MTA MetroCard
• MTA Access-A-Ride kimlik kartı
• NYC Parkları ve Rekreasyon Merkezi Yetişkin, Genç Yetişkin, Yaşlı ve Gazi 

üyelik kartı
• ABD seçmen kayıt kartı
• ABD Seçici Hizmet Kayıt kartı*
• Tıbbi bakım sigortası Kartı
• ABD ITIN Kimlik kartı
• Çocuğunuzun ABD doğum belgesi* (başvuran ebeveyn olarak listelenmelidir)*
• NYS OMH fotoğra�ı tesis kimlik kartı.

IDNYC-1c (TU) Rev. 10/19

Turkish



devam eden sayfa... Bir (1) Puanlık Belgeler - Ev adresi olmayan ya da 
ev içi şiddet mağduru olan başvuru sahipleri için İkamet İspatı

Bir (1) Puanlık Belgeler - İkamet Kanıtı

• Kablolu televizyon, telefon ya da fatura veya hesap özeti (son 60 güne ait)
• Güncel ikamet edilen emlak kira veya alt kiralama sözleşmesi
• Yerel emlak vergisi beyanı (son 1 yıl tarihli)
• Taşınmaz ipotek ödeme makbuzu (son 60 gün tarihli)
• Bankacılık, �nans ya da kredi kartı hesap özeti, beyanname ya da bildiri 

(son 60 gün tarihli) Hesap numarası veya müşteri kimlik numarası içermelidir.
• Çalışan maaş bordrosu (60 günlük)
• Sağlık kuruluşu tarafından düzenlenmiş beyanname, fatura ya da kayıt belgesi 

(son 1 yıl tarihli). Hesap numarası veya hasta kimlik numarası içermelidir.
• NYS (NYC mahkemeleri dahil) veya federal mahkeme tarafından yapılan jüri 

çağrısı veya mahkeme emri (son 60 gün tarihli)
• W-2, 1099-MISC, 1095-A, 1095-B, ve 1095-C IRS Formları (form üzerindeki vergi 

yılını takip eden yıl içerisinde 15 Nisan tarihi itibariyle kabul edilir)
• Dosyalama ispatıyla vergi iadesi (dosyalama tarihinden itibaren 1 yıl tarihli) 
• IRS veya NYS Vergi ve Finans Departmanı tarafından hazırlanan mektup veya 

belge (DTF) (son 1 yıl tarihli) 
• Sigorta faturası, beyannamesi ya da kaydı (ev sahibi, yaşam, kiracı, otomobil, 

sağlık sigortası; son 60 gün tarihli)
• NYCHA'dan mektup (son 60 gün tarihli)
• NYCHA Kira Zeyilnamesi ve Kiralama Bildirisi (son 1 yıl tarihli)
• USPS Adres Değişikliği Onayı (son 60 gün tarihli)
• NYC HPD Bölüm 8 Kira Döküm formu (son 1 yıl tarihli)
• NYC HRA Durum Yapı Özet Raporu (son 60 gün tarihli)
• NYS OMH fotoğra�ı yatan hasta tesis kimlik kartı.
• HHS/ORR tarafından onaylanan “Tahliye Doğrulanması” formu (son 1 yıl tarihli)
• ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) Denetleme Emri (son 1 yıl tarihli)
• NYS DMV Geçici Sürücü Belgesi, Öğrenci Sürücü Belgesi veya Sürücü Belgesi 

Dışında Kimlik kartı
• NYS OPWDD tarafından hazırlanan Gelişimsel Geriliğe Karar veya Tespit Bildirimi

(son 1 yıl tarihli)
• Birleşmiş Milletler (BM) diplomatları ve aileleri için ikametgah onaylama belgesi 

(son 60 gün tarihli)
• Head Start, Early Learn ya da herhangi bir NYC DOE okuluna kayıtlı öğrenci 

ebeveyn/veli belgesi (son 60 gün tarihli). Başvuru sahibi, öğrenciyle olan ilişkisini 
ispat eden bir kanıt ibraz edecektir.

• Özel okula veya kilise okuluna giden öğrenciler için belge (son 60 gün tarihli). 
Başvuranların okul kimliği ibraz etmeleri zorunludur.

• NYC DOE Öğrenci Doğrulama Formu (DOE okullarında mevcuttur). Öğrencilerin 
okul kimliklerini ibraz etmeleri ya da bakıcıyla birlikte katılmaları zorunludur.* 

• SYEP Doğrulama Formu
• NYC’de evsizler bakımevi için belge (başvuran kişinin bakım evinde 15 gün 

kaldığını ve bakım evinin 30 günden daha uzun süre kalmasına izin verdiğini 
bildiren). (Son 60 gün tarihli)

• Öğrenci konutunda kalan başvuru sahipleri için Üniversite Konaklama 
Sözleşmesi. Başvuranların fotoğra�ı okul kimliği ibraz etmeleri zorunludur. 
Halihazırda geçerli bir kimlik olmalıdır.

• Ön lisans veya Üniversite Yönetiminden başvuru sahibinin öğrenci konutunda 
kaldığını ve farklı bir okul konumunda posta teslim  aldığını belirten bir belge. 
Başvuranların fotoğra�ı okul kimliği ibraz etmeleri zorunludur. (Son 60 gün tarihli 
olmalıdır) Kartın üzerindeki adres, okul “Aracılığıyla Teslimat” şeklinde olacaktır.

Eşler ve Birlikte Yaşayan Çiftler (Partnerler): Kendi adlarına düzenlenmiş bir 
ikametgah belgesi ibraz edemeyen başvuru sahipleri, eşlerinin veya birlikte 
yaşadıkları partnerlerinin adına düzenlenmiş bir ikametgah belgesi ve (1) bir 
evlilik, medeni birliktelik veya birlikte yaşayan çift (partner) olma belgesi veya 
(2) hem başvuru sahibinin hem de eşin veya birlikte yaşanan partnerin adının, 
çocuğun ebeveyni olarak yazılı olduğu bir doğum belgesi ibraz edebilirler. 
Başvuru sahibi ayrıca, birlikte ikamet ettiklerini belirten ve eşi veya birlikte 
yaşadığı partneri tarafından imzalanmış olan bir tasdik belgesi de ibraz etmek 
zorundadır.

• NYC’de evsizler bakımevinden alınan belge (belgede, başvuru sahibinin 
barınakta 15 gün kaldığı ve barınağın, orada kalanların 30 günden fazla 
kalmasına izin verdiği belirtilmelidir) (son 60 gün tarihli). Bakımevi adresi kart 
üzerinde bulunacaktır.

• Ev içi şiddet mağdurları evde bakım programından son 30 gün tarihli. Kartın 
üzerinde adres ya da programın posta kutusu numarasıolmasına gerek yoktur. 

• NYC’de bulunan ve ev içi şiddet mağdurlarına hizmet veren bir Şehir ajansı, kâr 
amacı gütmeyen kuruluş veya dini kuruluştan belge (son 30 gün tarihli). Kartın 
üzerinde adres bulunmayacaktır.

• NYC’deki bir hastane veya sağlık kliniği tarafından verilen belge (son 30 gün 
tarihli). Kartın üzerinde adres bulunmayacaktır. 

Bakıcı İlişkisi - Bakıcı ve başvuran kişi arasındaki ilişkinin ispatı

Başvuranın ayrıca DOB dahil olmak üzere en az 2 puanlık kimlik kanıtı sunması 
şarttır. Bakıcı, fotoğra�ı kimlik belgesi dahil kendi kimliğini belirten en az 3 
puanlık belge ibraz etmelidir. Her bir belgeyi hangi yaştaki başvuranın 
kullanacağı parantez içinde belirtilmiştir.
• Başvuranın doğum belgesi (21 yaş ve altı)*
• Evlat edinme kararnamesi, evlat edinme belgesi veya NYS DOH Evlat Edinme 

Raporu (21 yaş ve altı)* 
• NYC DOHMH ve NYS OTDA tarafından verilen Babalık Tanıma belgesi 

(21 yaş ve altı)*
• ACS veya ACS Evlat Edinme ajansından belge (21 yaş ve altı). Bakıcı ACS veya 

ajans çalışanı kimlik kartını ibraz etmelidir * Aynı zamanda ikameti kanıtlar. 
(son 60 gün tarihli)*

• Bakıcının lisanslı bir koruyucu ebeveyn olduğunun belgesi ve bakıcının başvuran 
kişinin koruyucu ebeveyni olduğunu bildiren belge. (son 60 gün tarihli; 21 yaş 
ve altı)* Aynı zamanda ikameti kanıtlar.

• Babalık/Evlatlığa ilişkin Mahkeme Kararı (21 yaş ve altı)*
• Başvuranın doğum belgesi ve üvey ebeveynlerin evlilik cüzdanı, medeni 

birliktelik veya birlikte yaşayan çift (partner) olma belgesi (21 yaş ve altı)
• ABD HHS/ORR tarafından onaylanan “Tahliyenin Doğrulanması” formu 

(21 yaş ve altı)*
• Bakıcıyı başvuran kişinin yasal koruyucusu olarak atayan yabancı mahkeme 

kararı (21 yaş ve altı)*
• Bakıcıyı başvuranın yasal koruyucusu, vasi ya da velisi olarak atayan ABD 

mahkeme kararı (herhangi bir yaş için)*
• NYS OPWDD tarafından hazırlanan Gelişimsel Geriliğe Karar Verme veya 

Belirleme Bildirimi (herhangi bir yaş için)*
• NYS OPWDD, NYS OMH, NYS DOH veya NYC DOHMH tarafından işletilen, 

lisanslanan, onaylanan ve �nanse edilen bir evde bakım kuruluşundan belge. 
(son 60 gün tarihli; herhangi bir yaş için) Bakıcı çalışan kimliğini ibraz etmek 
zorundadır. Aynı zamanda ikameti kanıtlar. 

• SSA’dan kişisel bakıcıyı başvuranın Temsilci (Vekaleten) Alacaklısı olarak belirten 
belge (son 1 yıl tarihli; herhangi bir yaş için)* 

• SSA’dan bir kurumun, başvuranın Temsilci Hamili olduğunu belirten belge 
(son 1 yıl tarihli) VE kurumdan, çalışana/temsilciye, başvuranı temsil etme yetkisi 
veren bir belge (son 60 gün tarihli; herhangi bir yaş için). Bakıcı çalışan kimliğini 
ibraz etmek zorundadır. 

• NYS OPWDD, NYS DOH, NYS OMH, NYC DOHMH’den veya bunların 
tedarikçilerinden birinden belge (son 60 gün tarihli; herhangi bir yaş için) Bakıcı 
çalışan kimliğini ibraz etmek zorundadır.

Gazi Durumunun İspatı (Sadece Bir İspat Belgesine İhtiyacınız Var)

• DD 214: Aktif Görevden Ayrılma veya Terhis Belgesi
• DD 2 (Emekli): ABD Üniformalı Hizmetler kimlik kartı (Emekli)
• VIC/VHIC: Gazi İşleri Hastane kimlik kartı
• NGB-22: Milli Muhafız Bürosu Ayrılma Raporu ve Hizmet Kaydı
• Gaziliğin Belirtildiği NYS DMV Sürücü Belgesi ya da Sürücü Belgesi Dışında 

kimlik kartı
• Gaziliğin Belirtildiği IDNYC kartı
• Askerlik hizmetini doğrulayan NYC Gazi Hizmetleri Departmanı’ndan Onay Belgesi
• Askerlik hizmetini doğrulayan NYC Gazi Hizmetleri Departmanı’ndan belge

Bir (1) Puanlık Belgeler - Ev adresi olmayan ya da ev içi şiddet 
mağduru olan başvuru sahipleri için İkamet İspatı

• NYC'de bulunan ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş ya da kimsesiz bireylere 
veya ev içi şiddet mağdurlarına hizmet veren dini kuruluşlar tarafından verilen 
“Bakım Belgesi”. Kuruluşun halihazırda Şehir fonu alması şarttır. Belge, 
başvuranın son 60 gün boyunca hizmet aldığını belirtmeli ve kuruluşun 
adresini posta amacıyla kullanabildiğini belirtmelidir (son 14 gün tarihli 
olmalıdır). Kartın üzerindeki adres, kuruluş “Aracılığıyla Teslimat” (“Care-of” the 
organization) şeklinde olacaktır.

• NYC’de bulunan ve evsiz bireylere hizmet veren bir Şehir ajansı, kâr amacı 
gütmeyen kuruluş veya dini kuruluştan mektup (son 30 gün tarihli). Kartın 
üzerinde adres bulunmayacaktır.

Belgeleriniz Yeterli Değilse Yapılması Gerekenler

• IDNYC’ye hâlâ başvuruda bulunmanız yine de mümkün olabilir. New York 
Şehri’nde doğduysanız, Nakit Yardımı veya SCRIE yardımları alıyorsanız, bir 
NYCHA binasında yaşıyorsanız ve/veya sabit bir ikametiniz yoksa lütfen kayıt 
merkezindeki çalışanlarımızdan biriyle görüşün.




