
Bir (1) Puanlı Dokümanlar - Kimlik İspatı 

devamı... İki (2) Puanlı Dokümanlar - Kimlik İspatı 

İki (2) Puanlı Dokümanlar - Kimlik İspatı 

Üç (3) Puanlı Dokümanlar - Kimlik İspatı 

Dört (4) Puanlı Dokümanlar - Kimlik İspatı 

• Yabancı ülke nüfus cüzdanı (makine tarafından okunamaz) 
• Yabancı doğum belgesi 
• Resimli yabancı askeri nüfus cüzdanı 
• Yabancı sürücü belgesi (makine tarafından okunamaz) 
• Öğrenci kimliği: ortaokul, lise, üniversiteler, kolejler, yüksekokullar 
• ABD lise veya lise dengi eğitim programı diploması ya da ABD 

yüksekokul, kolej ya da üniversitesi diploması 
• Lise ya da yüksekokul, kolej veya üniversite tarafından düzenlenmiş 

ABD okul not dökümü 
• Fotoğrafsız NYS EBT kartı 
• NYC SYEP kimlik kartı 
• Fotoğraflı ABD sendika kimliği 
• Papaz kimliği dahil ABD'de ikamet eden kuruluşlar tarafından 

düzenlenmiş çalışan, danışman ya da kurul üyesi kimlik kartı 
• Evlilik cüzdanı, medeni birliktelik belgesi, yerli ortaklık ya da 

boşanma belgesi 
• Yaşlı ve Engelliler için MTA MetroCard 
• MTA Access-A-Ride kimlik kartı 
• NYC Parks Recreation Center (Parklar ve Eğlence Merkezleri) 

Üyelik kartı 
• ABD seçmen kayıt kartı 
• ABD Seçkin Hizmet Kayıt kartı 
• Medicare kartı 
• ABD ITIN kartı 
• Çocuğunuzun ABD doğum belgesi (başvuran kişi ebeveyn olarak 

listelenmelidir) 
• NYS OMH tesisleri fotoğraflı kimlik kartı 

IDNYC-1A (NE) 

IDNYC Başvuran Kişi Doküman Kılavuzu 

IDNYC kart başvurusunda bulunmak için aşağıdaki kriterleri karşılamanız gerekmektedir: 
1. Kimliği ispat eden 3 puanlı dokümanlardan en az 4 puan ve New York'ta ikamet ettiğini ispat eden en az 1 puan. 
2. Başvuran kişi 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. 
4. IDNYC kart başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, en az 14 yaşını doldurmuş olmalıdır. 

Aşağıda özellikle belirtilmediği sürece süresi dolmuş dokümanlar kabul edilmeyecektir. 

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

IDNYC KART BAŞVURUNUZ İÇİN KULLANABİLECEĞİNİZ DOKÜMANLARIN LİSTESİ AŞAĞIDADIR. 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN WWW.NYC.GOV/IDNYC ADRESİNDEKİ IDNYC İNTERNET SİTESİNE ULAŞABİLİRSİNİZ. 

BAŞVURU TALİMATLARI İÇİN LÜTFEN IDNYC BAŞVURUSUNUN ARKASINA BAKIN.

• Güncel NYC adresli NYS DMV Sürücü Belgesi ya da Stajyer Belgesi. 
Süresi dolmuş bir NYS DMV sürücü belgesi/stajyer belgesi sadece 
aynı kimlik numarasını taşıyan süresi dolmamış bir DMV geçici 
sürücü belgesi/stajyer belgesi ile beraber sunulduğunda kabul 
edilecektir. 

• Güncel NYC adresli NYS DMV Sürücü Olmayan Kimlik kartı. Süresi 
dolmuş bir NYS DMV Sürücü Olmayan Kimlik kartı sadece aynı 
kimlik numarasını taşıyan süresi dolmamış bir DMV geçici kimlik 
kartı ile beraber sunulduğunda kabul edilecektir. 

• Güncel NYC adresi ile ABD Dışişleri Bakanlığı Sürücü Belgesi ya da 
Sürücü Olmayan Kimlik kartı 

• Güncel ev adresli IDNYC kartı 
• Güncel ev adresli NYC Polis Departmanı (NYPD) Sınırlandırılmış 

Silah Ruhsatı

• ABD Pasaportu ya da ABD Pasaport Kartı 
• Yabancı pasaport (makine tarafından okunabilir) 
• Fotoğraflı ABD sürücü belgesi ya da stajyer belgesi 
• ABD Kimlik kartı 
• ABD Kalıcı Oturma İzni Kartı (Yeşil Kart) 
• ABD Vatandaşlık/Vatandaşlık Kabul Sertifikası 
• ABD Deniz Ticaret Filosu Ehliyeti 
• Güncel ev adresi olmadan ABD Dışişleri Bakanlığı Sürücü Belgesi 

ya da Sürücü Olmayan Kimlik kartı 
• NYS Ceza İnfaz Kurumu ve Toplum Denetimi (DOCCS) tarafından 

düzenlenmiş O ender Kimlik kartı (1 yıl içerisinde) 
• NYS Birleşik Yargı Sistemi Avukat Güvenli Geçiş Kimlik kartı 
• Ortak Erişim Kartı (faal hizmet, emekli ya da yedek askeri personel 

için) 
• Güncel ABD Çalışma Belgesi 
• ABD Kabile Kimliği 
• NYS Sosyal Güvenlik Ödeme (EBT) kartı/CBIC fotoğraflı 
• Güncel ev adressiz IDNYC kartı

• Yabancı sürücü belgesi (makine tarafından okunabilir) 
• Yabancı nüfus cüzdanı (makine tarafından okunabilir) 
• Sosyal Güvenlik Kartı 
• ABD ITIN Görevlendirme Yazısı 
• ABD Üniformalı Hizmetler Kimliği 
• NYS Eğitim Departmanı Mesleki Kimlik kartı 
• NYC Eğitim Departmanı (DOE) Öğrenci Doğrulama Formu  

(aynı zamanda ikameti ispat eder) 
• NYC Genç İstihdam Yaz Programı (SYEP) Doğrulama Formu  

(aynı zamanda ikameti ispat eder) 
• ABD Ulusal Güvelik Bakanlığı tarafından düzenlenen fotoğraflı  

ve parmak izli I-94 Formu 
• NYS DMV Geçici Sürücü Belgesi, Stajyer Belgesi ya da Sürücü 

Olmayan Kimlik kartı 
• ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından 

düzenlenen I-797, I-797A, I-797B ya da I-797D Formuna ait Onay 
Bildirimi 

• Yabancı pasaport (makine tarafından okunamaz) 
• Süresi Dolmuş ABD Pasaportu ya da Pasaport Kartı (3 yıla kadar 

süresi dolmuş; makine tarafından okunabilir) 
• Süresi Dolmuş ABD Pasaportu (3 yıla kadar süresi dolmuş; makine 

tarafından okunabilir) 
• Konsolosluk Kimlik kartı 
• VA tarafından düzenlenmiş ABD Gazi Kimlik Kartı 
• VA tarafından düzenlenmiş ABD Gazi Sağlık Kimlik Kartı 
• ABD federal, eyalet ya da yerel yönetim çalışan kimliği 
• ABD doğum belgesi 
• ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Vize 



Bir (1) Puanlı Dokümanlar - ev adresi olmayan ya da aile içi  
şiddetten sağ kurtulan başvuru sahipleri için İkamet İspatı 

devamı... Bir (1) Puanlı Dokümanlar -Ev adresi olmayan ya da  
aile içi şiddetten sağ kurtulan başvuru sahipleri için İkamet İspatı 

Şartlı Tahliye Departmanı (DOP) 

Gazilik Durum İspatı (Sadece bir kez gerekmektedir) 

Bakıcı İlişkisi – Başvuru sahibi ile bakıcı arasındaki ilişkinin ispatı

 Bir (1) Puanlı Dokümanlar - İkamet İspatı 

• DOP müşterileri New York›taki herhangi bir DOP yerinden 
alınabilen DOP Doğrulama Formunu kullanarak IDNYC kayıt 
merkezine başvurabilirler. 

• İnternet, telefon ya da elektrik faturası veya abone hesap özeti  
(60 gün içerisinde) 

• Güncel ikametgah mülkiyeti kira ya da devren kira 
• Mahalli emlak vergisi beyannamesi (1 yıl içerisinde) 
• Taşınmaz ipotek kredi ödeme makbuzu (60 gün içerisinde) 
• Banka, finans ya da kredi kartı hesap özeti, beyannamesi ya da 

bildirisi (60 gün içerisinde) 
• İstihdam maaş makbuzu (60 gün içerisinde) 
• Bir sağlık kuruluşu tarafından düzenlenmiş beyanname, fatura ya 

da kayıt belgesi (1 yıl içerisinde) 
• NYS (NYC mahkemeleri dahil) ya da federal mahkeme tarafından 

düzenlenen jüri daveti veya mahkeme emri (60 gün içerisinde) 
• IRS Forms W-2, 1099-MISC, 1095-A, 1095-B ve 1095-C formları 

(form üzerindeki vergi yılından sonraki 15 Nisan’a kadar kabul 
edilir) 

• Dosyalama ispatı ile vergi beyannamesi (dosyalama tarihinin 1 yılı 
içerisinde) 

• IRS ya da NYS Vergi ve Finans Departmanı (DTF) tarafından 
düzenlenmiş belge ya da doküman (1 yıl içerisinde) 

• Sigorta faturası, beyannamesi ya da kaydı (ev, yaşam, kira, 
otomobil, sağlık sigortası, 60 gün içerisinde) 

• NYCHA tarafından düzenlenmiş belge (60 gün içerisinde) 
• NYCHA Kira Eki ve Kira Bildirisi (1 yıl içerisinde) 
• USPS Adres Değişimi onayı (60 gün içerisinde) 
• NYC HPD Section 8 Kira Döküm formu (1 yıl içerisinde) 
• HRA "Bütçe Hesaplama Rapor Talebi Yanıtı" (60 gün içerisinde) 
• NYS OMH tesisleri yatan hasta fotoğraflı kimlik kartı 
• ABD HHS/ORR tarafından düzenlenmiş "Tahliye Doğrulaması"  

(1 yıl içerisinde) 
• ABD Göç ve Gümrük Muhafaza (ICE) Denetim Emri (1 yıl içerisinde) 
• NYS DMV Geçici Sürücü Belgesi, Stajyer Belgesi ya da Sürücü 

Olmayan Kimlik kartı 
• NYS OPWDD tarafından düzenlenmiş Gelişimsel Engellilik Karar ya 

da Tespit İhbarnamesi (NOD) (1 yıl içerisinde) 
• Birleşmiş Milletler (BM) diplomatları ve aileleri için ikametgah 

doğrulama belgesi (60 gün içerisinde) 
• Head Start, Early Learn ya da herhangi bir NYC DOE okuluna 

kayıtlı öğrenci ebeveyn/veli belgesi (60 gün içerisinde) Başvuran 
kişi, öğrenci ile ilişkisini ispat eden bir belge sunmalıdır. 

• Özel okul ya da kilise okuluna kayıtlı öğrenci ya da ebeveyn/veli 
belgesi (60 gün içerisinde) Başvuran kişi, öğrenci ile ilişkisini ispat 
eden bir belge sunmalıdır. 

• ACS ya da ACS koruyucu aile ajansı tarafından düzenlenmiş belge 
(60 gün içerisinde) 

• NYC DOE Öğrenci Doğrulama Formu (DOE okullarında ulaşılabilir) 
• SYEP Doğrulama Formu 
• NYC evsizler barınağı tarafından düzenlenmiş belge (başvuran 

kişinin barınakta 15 gün boyunca kaldığını ve barınağın kalanlara 
30 günden fazla süreliğine kalma izni verdiğini belirtmelidir) 

• NYS OPWDD, NYS OMH, NYS DOH ya da NYC DOHMH tarafından 
işletilen, belgelenmiş ya da finanse edilen evde bakım işletmeleri 
tarafından düzenlenmiş belge (60 gün içerisinde) 

Eşler ve Partnerler: Yukarıdaki belgelerden birini kendi isimleri 
üzerine düzenlenmiş olarak sağlayarak ikametgah ispatını yerine 
getiremeyen başvuru sahipleri, eşi ya da partneri ile ya (1) evlenme 
cüzdanı, medeni birliktelik ya da ev ortaklığı belgesi veya (2) 
başvuran kişinin eş ya da partneri ile ilişkisini gösteren çocuğun 
doğum belgesi ile belge sunabilir. Başvuran kişi aynı zamanda, eş ya 
da partneri tarafından imzalanmış birlikte yaşadıklarını gösteren bir 
doğruluk beyanı sunmalıdır.

• New York’ta evsiz bireylere ya da aile içi şiddetten sağ kurtulanlara 
hizmet veren sivil toplum örgütü ya da dini kurum tarafından 
düzenlenmiş "Bakım Belgesi". Kuruluş hala Şehir fonu alıyor 
olmalı. Belge, başvuran kişinin kuruluştan son 60 gün içerisinde 
hizmet aldığını ve postalama amaçları için kuruluşun adresini 
kullanabileceğini belirtmelidir (14 gün içerisinde). Kart üzerindeki 
adres kuruluşun adresi olacaktır. 

• New York'ta evsiz bireylere hizmet veren Şehir ajansı, sivil toplum 
örgütü, ya da dini kurumlar tarafından düzenlenmiş belge (30 gün 
içerisinde). Kart üzerinde adres gösterilmeyecek. 

• New York'ta evsiz bireylere hizmet veren Şehir ajansı, sivil toplum 
örgütü, ya da dini kurumlar tarafından düzenlenmiş belge (30 gün 
içerisinde). Kart üzerinde adres gösterilmeyecek. 

• New York'taki bir hastane ya da sağlık kliniği tarafından 
düzenlenmiş belge (30 gün içerisinde). 

Başvuran kişi, DOB dahil, kimlik ispat ettiğinde en az 2 puan 
toplamak zorundadır. Bakıcı, fotoğraflı kimlik dahil, kimliğini 
ispat ettiğinde en az 3 puan toplamak zorundadır. Her bir 
dokümanı kullanabilen başvuru sahiplerinin yaşları parantez içinde 
belirtilmektedir. 
• Başvuru sahibi doğum belgesi (21 yaş ve altı) 
• Evlat edinme kararı, evlat edinme belgesi ya da NYS DOH Evlat 

Edinme Raporu (21 yaş ve altı) 
• NYC DOHMH ve NYS OTDA tarafından düzenlenmiş Babanın 

Tanınma belgesi (21 yaş ve altı) 
• ACS ya da ACS koruyucu aile ajansı tarafından düzenlenmiş belge 

(21 yaş ve altı) 
• Babalık/Evlatlık Mahkeme Emri (21 yaş ve altı) 
• Başvuran kişinin doğum belgesi ve üvey ebeveynlerin evlilik, 

medeni birliktelik ya da partnerlik belgesi (21 yaş ve altı) 
• ABD HHS/ORR tarafından düzenlenmiş "Taburcu Doğrulaması"  

(21 yaş ve altı) 
• Bakıcının, başvuran kişinin yasal refakatçisi olduğunu gösterir 

yabancı mahkeme emri (21 yaş ve altı) 
• Bakıcının, başvuran kişinin yasal refakatçisi, koruyucusu ya da velisi 

olduğunu gösterir ABD mahkeme emri (her yaş) 
• NYS OPWDD tarafından düzenlenmiş Gelişimsel Engellilik Karar ya 

da Tespit İhbarnamesi (NOD) (her yaş) 
• Evde bakım işletmesi tarafından düzenlenmiş belge (60 gün 

içerisinde; her yaş) 
• Bireysel bakıcıyı, başvuran kişinin Temsili Alacaklısı olarak belirten 

SSA tarafından düzenlenmiş belge (1 yıl içerisinde) 
• Bireysel bakıcıyı, başvuran kişinin Temsili Alacaklısı olarak Belirten 

SSA tarafından düzenlenmiş belge (1 yıl içerisinde) VE çalışan/
temsilcinin başvuran kişiyi temsil etmeye yetkili olduğunu belirten 
kuruluş tarafından düzenlenmiş bir belge (60 gün içerisinde;  
her yaş) 

• NYS OPWDD, NYS OMH, NYS DOH ya da NYC DOHMH tarafından 
veya bunların sağlayacılarından biri tarafından düzenlenmiş belge 
(60 gün içerisinde; her yaş)

• DD 214: Faal Hizmetten Feragat ya da Tahliye Belgesi 
• DD 2 (Emekli): ABD Üniformalı Hizmetler Kimliği (Emekli) 
• VIC/VHIC: Gazi İşleri Hastane Kimlik kartı 
• NGB-22: Milli Muhafız Bürosu Ayrılma Raporu ve Hizmet Kaydı 
• NYS DMV Sürücü Belgesi ya da Gazi İşaretli Sürücü Olmayan 

Kimlik 
• Gazi İşaretli IDNYC kartı 
• Belediye Başkanlığı Gazi İşleri Ofisi (MOVA) tarafından 

düzenlenmiş askeri hizmeti onaylayan belge 

Bill de Blasio 
Belediye Başkanı 


