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IDNYC Başvurusu 

Borough ( birini seçin): 

Posta Kodu:

9. Telefon: 

5. Cinsiyet: 

10. Eposta: ______________________________________________

7. Göz Rengi: 

6. Doğum Tarihi: 

8. Ağırlık: 

NUMARA, SOKAK

Eyalet: 

BRONX  BROOKLYN QUEENS STATEN ISLAND 

- - 

/ 

Apt. # / Fl. / Ste. / Unit / Rm.

Yeniden Başvuru (başvuru yapıldı, kart alınamadı; ücretsiz) 

MANHATTAN 

FİT İNÇ 

 BELİRTİLMEMİŞ 

ELA SİYAH MAVİ  YEŞİL GRİ ÇOK 
RENKLİ

ABD Silahlı Kuvvetler, Milli Muhafız ya da Yedek 
Kuvvetlerde hizmet verip Kartınızın ön yüzünde 
"Gazi" yazmasını istiyorsanız burayı işaretleyin. 

__________ (Paraf) Çeşitli avantajlar elde etmek için Gazi İşaretli bir IDNYC kart 
taşıyıcısı olarak hak kazanabileceğim Gazi Avantajları dahil fakat indirimlerle 
sınırlı olmamak üzere, isim ve IDNYC kimlik numaramın özel şirketler kuruluşlar ile 
paylaşılması için IDNYC'yi yetkili kılıyorum. 

11. ONAY: New York Şehrinde ikamet ettiğimi, 14 yaşımı doldurduğumu ve bu başvuruda teslim edilen tüm dokümanların ve tarafımca bulunulan beyanların 
bilgim çerçevesinde doğru olduğunu onaylıyorum. Bu başvuruyu imzalayarak teslim ettiğim bilgileri doğrulamak ya da onaylamak üzere New York Şehri 
tarafından yürütülecek bir soruşturmayı kabul ettiğimi onaylıyorum. Önceden IDNYC kart başvurusunda bulunup almaya hak kazandıysam orijinal kartın 
süresinin dolduğunu, kaybolduğunu, çalındığını ya da zarar gördüğünü onaylıyorum. 

14. Kart üzerinde gösterilecek bir Acil Durumda Ulaşılacak Kişi belirleyin:

AD

IDNYC başvuru onayı, teslim edilen dokümanların yeterlilik ve geçerlilik onayı alma şartına bağlıdır.

- - Telefon: 

ORGAN BAĞIŞÇISI İMZA: _________________________________________________________________

13. Donate Life Registry: New York Devlet Sağlık Departmanı (NYS DOH) Donate Life Registry kaydına kayıt olmak için "evet" kutucuğunu işaretleyin ve 
imzalayın. Kutucuğu işaretleyerek ve imzalayarak; 18 ya da 18'den büyük olduğunuzu, ölümünüz üzerine; organ ve dokularınızın organ nakli, araştırma veya her 
ikisi için de bağışlanmasına izin verdiğinizi; New Yok Şehrini, isminizi ve kimlik bilgilerinizi NYS DOH kaydına kayıt etmek üzere aktarması için yetkili kıldığınızı; ve 
NYS DOH kaydının bu bilgilerin federal hükümetçe düzenlenen organ bağış organizasyonları ve NYS lisanslı doku bankası, göz bankası ve hastanelerin erişimine 
açık hale getirileceğine onay verirsiniz. IDNYC kartınızın ön yüzünde "Organ Bağışçı" yazacaktır. Şartları karşılayabilmeniz için IDNYC başvurunuzda bir adres 
belirtilmelidir. NYS DOH tarafından organ bağışınızı sınırlamak için bir fırsat sunacak olan ilave bir onay alacaksınız. 

18 yaşından daha büyük olduğunuzu onaylayıp Donate Life Registry kaydına kayıt olmak istiyor musunuz? Evet:  

12. Dil Tercihi (ASL dahil): __________________________________________________________________________________

IDNYC-1 (NE) 

İlk Başvuru (Ücretsiz)

Kart Bilgi Değişimi  (Güncel olmayan IDNYC kartı, isim ve adres değişikliği için Kayıt Merkezine götürülmelidir.)

Kaybolmuş / Çalınmış / Zarar Görmüş Kart  (Kayıp, Çalınmış ya da zarar görmüş kart işlemleri sadece IDNYC Finans Kayıt 
Merkezlerinde gerçekleştirilebilir. Başvuru sahibinin herhangi bir ücret muafiyeti olmadığı sürece ücret 10 ABD dolarıdır.)

BAŞVURU SAHİBİNİN İMZASI 

/ KADIN ERKEK

A A G G Y Y Y Y/ / 

Yazılan Baş Harfler: 

A A G G Y Y Y Y/ / 

1. BAŞVURU 
SAHİBİ AD(LAR)I: 

2. SOYAD(LAR)I: 

3. Kullanılan tüm diğer ad(lar): _____________________________________________________________________________

4. Adres 

Şehir: 

SOYAD

KAHVERENGİ

A



FOTOĞRAFLI KİMLİK YA DA İKAMETGAH İSPATI OLMAYAN ENGELLİ BAŞVURU SAHİPLERİ 

Fotoğraflı kimliği ya da ikametgah ispatı olmayan engelli başvuru sahipleri, başvuru sahibi ile ilişkisini ispat edebilen bir bakıcı ile 
eşlik edildiği sürece yaşa bakılmaksızın başvuruda bulunabilir. Her yaştan başvuru sahibi için uygun şartlara sahip bakıcılar: Gelişimsel 
Engelliliğe Sahip İnsanlar için NY Eyalet Ofisi (OPWDD) tarafından yetkilendirilmiş çalışanlar, NYS Sağlık Departmanı (NYS DOH), 
New York Ruh Sağlığı Eyalet Ofisi (NYS OMH), NYC Sağlık ve Ruhsal Hijyen Departmanı (NYC DOHMH), ACS, belirlenmiş bir ACS 
koruyucu aile ajansı ya da OPWDD, NYS OMH, NYS DOH ya da NYC DOHMH tarafından işletilen onaylanan veya finanse edilen evde 
bakım olanaklı dahil, bir OPWDD, NYS DOH veya NYC DOHMH sağlayıcısı; OPWDD tarafından gelişimsel engelli olarak tanı koyulan 
başvuru sahibi ile aynı evde ikamet edenler; ya da bir başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Temsili Alacaklısı.

YEDEK KARTLAR 

GAZİ İŞARETİ 

EVSİZ YA DA AİLE İÇİ ŞİDDETTEN SAĞ KURTULAN BAŞVURU SAHİPLERİ IÇIN İKAMETGAH 

BAKICI İLE BERABER BAŞVURAN TÜM BAŞVURU SAHİPLERİ 

FOTOĞRAFLI KİMLİK YA DA İKAMETGAH İSPATI OLMAYAN 14 İLA 21 YAŞ ARASI BAŞVURU SAHİPLERİ 

YAŞ ŞARTI 

İSİM TUTARLILIĞI 

IDNYC KART BAŞVURUSUNDA BULUNMAK IÇIN AŞAĞIDAKİ KRİTERLERİ KARŞILAMANIZ GEREKMEKTEDİR. 

Bill de Blasio 
Belediye Başkanı 

1. Kimliği ispat eden en az 3 puanlı dokümanlar dahil en az 4 puanlık doküman ve ikametgahı ispat eden en az 1 puan. 

2. Başvuru sahibi bir refakatçi ile eşlik edilmediği sürece, teslim edilen belgelerin en az 1 tanesinde fotoğraf bulunmalıdır. 

3. Teslim edilen belgelerin en az 1 tanesi doğum gününü belirtmelidir. 

IDNYC Doküman Kılavuzunda özellikle belirtilmediği sürece süresi dolmuş dokümanlar kabul edilmeyecektir. 

Sadece yetkili vasıtalar tarafından belgelenen orijinal dokümanlar ve kopyaları kabul edilecektir; kaplamalı dokümanlar sadece 
kaplandığı eyalette orijinal olarak düzenlendiği sürece kabul edilecektir.

IDNYC kart başvurusunda bulunmak için 14 yaşınızı doldurmuş olmanız gerekmektedir. 14 yaş ve üzerindeki başvuru sahipleri yasal 
bir bakıcı ya da refakatçi olmadan başvuruda bulunabilirler. 

Eğer ABD Gazisi iseniz, IDNYC kartınızın ön yüzüne "Gazi" yazdırabilirsiniz. Başvuru için IDNYC Doküman Kılavuzu'ndaki Gazi Durum 
İspatı kısmında listelenen dokümanların birinin orijinali ya da onaylanmış kopyası gereklidir. Askeri hizmetinizi ispatlarken yardıma ihtiyaç 
duyuyorsanız Belediye Başkanlığı Gazi İşleri Ofisi (MOVA) yardımcı olabilir. İnternet adresi: www.nyc.gov/veterans Telefon: 212-442-4171.

Başvuran kişinin herhangi bir ücret muafiyeti olmadığı sürece; kayıp, çalınmış ya da zarar görmüş kartın değişim ücreti 10 dolardır. 
Yedek kartlar sadece IDNYC Finans Kayıt Merkezleri Departmanı'nda mevcuttur. 

Fotoğraflı kimliği ya da ikametgah ispatı bulunmayan 14 ila 21 yaş aralığındaki bir başvuru sahibi, başvuru sahibi ile ilişkisini ispat 
edebilen bir bakıcı ile eşlik edildiği sürece başvuruda bulunabilir. Biyolojik ana baba, evlat edinen aile, üvey ana baba, yasal koruyucu, 
yasal veli, koruyucu ebeveyn, NYC Çocuk Hizmetleri Yönetimi'nin (ACS) yetkili çalışanı ya da bir ACS koruyucu aile ajansı, veya 
reşit olmamış bir çocuğun ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı tarafından tayin edilen yetişkin sponsoru, ya da Göçmen 
Yerleştirme Ofisi yetkili çalışanı, bakıcı olarak uygun şartlara sahiptir. 

Ev adresi olmayan ve aile içi şiddetten sağ kurtulanlar hariç tüm IDNYC başvuru sahiplerinin bir ev adresi belirtmesi gerekmektedir. 
Evsizler barınağında yaşayan bir başvuru sahibi, başvuru sahibinin barınakta en az 15 gün boyunca kaldığını ve barınağın kalanlara 30 
günden fazla süreliğine kalma izni verdiğini belirten bir belge ile barınağın adresi kullanarak başvurusunu gerçekleştirebilir. Ev adresi 
olmayan ya da aile içi şiddetten sağ kurtulan bir başvuru sahibinin New York Şehrinde ikametini ispat etmesi gerekmektedir fakat 
başvuru sahibi bakım adresi olarak kart üzerinde görünecek bir sivil toplum örgütü ya da dini kurumu seçebilir. Üzerinde herhangi bir 
adres göstermeyen ya da bakım yeri adresini gösteren IDNYC kartları bazı durumlarda kabul edilmeyebilir. 

Başvuran kişinin NYS Adres Gizliliği Programı'nın bir parçası olduğunu ya da aile içi şiddetten sağ kurtulanlar için bir NYC 
barınağında kaldığını ispat edemediği sürece posta kutularının kullanımına izin verilmemektedir. 

IDNYC başvuruları için birbiri ile tutarlı isimlere düzenlenmiş dokümanlar kabul edilecektir. Aynı zamanda bir isim değişikliği 
mahkeme emri, evlilik belgesi ya da bir devlet dairesi tarafından düzenlenmiş isim değişikliği öngören başka bir belge sunulmadığı 
sürece, IDNYC kartı ikametgahı ispat eden en güvenilir dokümanlarda (pasaport, sürücü belgesi, doğum belgesi, konsolosluk kimliği 
ve benzeri) gösterilen isim ile düzenlenecektir. Başvuran kişinin eşit puanlı iki kimlik dokümanı sunması durumunda, IDNYC başvurusu 
fotoğraflı belge üzerindeki isim ile gösterilmelidir. 

Bir bakıcı ile başvuruda bulunan başvuru sahibinin, doğum tarihi dahil kimliği ispat eden en az 2 puanlı dokümanları sağlaması 
gerekmektedir. Aynı zamanda, başvuran kişinin ve bakıcısının IDNYC Doküman Kılavuzu'nun bakıcı kısmında listelenen Bakıcı 
İlişkisinin ispatını temin etmeleri gerekmektedir. Bakıcı, fotoğraflı kimlik dahil, kimliğini ispat eden en az 3 puanlı dokümanları 
temin etmelidir. Başvuru sahibinin ikametgah ispat eden herhangi bir belge temin edememesi durumunda, bakıcı IDNYC Doküman 
Kılavuzunda listelenen ikametgah ispat eden dokümanların birini kullanarak kendi ikametgah ispatını belirtebilir ve başvuru sahibinin 
bakıcı ile kaldığını bir onay mektubu ile tasdik ettirebilir. 

IDNYC Başvuru Talimatları 


