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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  

 

From a government or government agency Bir devlet birimi veya resmi kurum tarafından 
düzenlenmiş 

• band membership card • Kabile üyelik kartı 

• birth certificate • Doğum belgesi (nüfus cüzdanı) 

• Canadian citizenship card  
or certificate 

• Kanada vatandaşlık kartı veya belgesi 

• Canadian Forces identity card • Kanada Silahlı Kuvvetleri kimlik kartı 

• Canadian passport • Kanada pasaportu 

• card issued by an Inuit local authority  • Inuit yerel makamları tarafından düzenlenmiş kart 

• firearms licence • Ateşli silah ruhsatı 

• government cheque or cheque stub • Resmi çek veya çek koçanı 

• government statement of benefits • Resmi yardım ödenekleri belgesi 

• health card  • Sağlık kartı 

• income tax assessment • Gelir vergisi matrahı 

• Indian status card or temporary confirmation of 
registration 

• Kızılderili statüsü kartı veya geçici kayıt onay belgesi 

• library card • Kütüphane kartı 

• licence or card issued for fishing, trapping  
or hunting 

• Balıkçılık, avcılık veya tuzakla avcılık ruhsatı ya da kartı 

• liquor identity card • Alkollü içki kimlik kartı 

• Métis card • Metis kartı 
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• old age security card • Yaşlılık sigortası kartı 

• parolee card • Şartlı tahliye kartı 

• property tax assessment or evaluation • Emlak vergisi matrahı veya değerlendirmesi 

• public transportation card • Toplu ulaşım kartı 

• social insurance number card • Sosyal güvenlik kartı 

• vehicle ownership • Araç sahiplik belgesi 

• Veterans Affairs health care identification card • Gazi İşleri Bakanlığı sağlık kimlik kartı 

From Elections Canada Elections Canada (Kanada Seçim Kurulu) 
tarafından düzenlenmiş 

• targeted revision form to residents of long-term care 
institutions 

• Uzun süreli bakım merkezlerinde kalanlar için hedefli 
revizyon formu 

• voter information card • Seçmen bilgi kartı 

From an educational institution Bir eğitim kurumu tarafından düzenlenmiş 

• correspondence issued by a school, college or university • Bir okul, yüksek okul veya üniversite tarafından 
gönderilmiş yazılar 

• student identity card • Öğrenci kimlik kartı 

From a health care facility or organization Bir sağlık merkezi veya kuruluşu tarafından 
düzenlenmiş 

• blood donor card • Kan bağışçısı kartı 

• CNIB card • Kanada Ulusal Görme Engelliler Enstitüsü kartı 

• hospital card • Hastane kartı 

• label on a prescription container • Reçeteli bir ilaç kutusunun üzerindeki etiket 

• identity bracelet issued by a hospital or long-term  
care institution 

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

• medical clinic card • Tıbbi klinik kartı 

From a financial institution Bir finans kurumu tarafından düzenlenmiş 

• bank statement • Banka hesap özeti 

• credit card • Kredi kartı 

• credit card statement • Kredi kartı ekstresi 

• credit union statement • Kredi kooperatifi hesap özeti 

• debit card • Bankamatik kartı 

• insurance certificate, policy or statement • Sigorta sertifikası, poliçesi veya ekstresi 

• mortgage contract or statement • İpotek sözleşmesi veya belgesi 

• pension plan statement • Emeklilik planı belgesi 

• personal cheque • Kişisel çek 

  



Turkish (10/2019)   
3 

From a private organization Özel bir kuruluş tarafından düzenlenmiş 

• employee card • Çalışan kartı 

• residential lease or sub-lease • Konut kira veya alt kira sözleşmesi 

• utility bill (e.g.: electricity; water; telecommunications 
services including telephone, cable or satellite) 

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

Letters of confirmation Onay belgeleri 
• letter from a public curator, public guardian or public 

trustee 
• Bir kamu vasisi, vekili ya da yediemini tarafından 

gönderilmiş mektup 

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

• Bir İlk Milletler kabilesi veya bölgesi 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: 
− student residence 
− seniors’ residence 
− long-term care institution 
− shelter 
− soup kitchen 
− a community-based residential facility 

• 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. 
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