
■ fotoğraf yeni olacak, örnek:        başvuru tarihinden önceki 6 ay     
     içinde çekilmiş 
 ■  fotoğraf ölçüleri 35–45mm 
 ■  baş hizansına yakın, omuz   
    hizasının üstünde olmalı bu şekilde 
    fotoğrafta %70-80 baş hizası   
    fotoğrafı kapsayacaktır 
 
 ■ fotoğraflanan yüzün tüm detayları  
    net bir şekilde görünmeli ve   
    algılanabilmelidir 
 ■  fotoğrafınızda mürekkep izi yad 

darbe olmalıdır 

✔

Çok uzak Çok Yakın 

✔

Flu Mürekkep izi ve darbeli 

Fotoğraflar mutlaka: 
 ■  fotoğraf makinasının karşısında  ■  ten renginiz naturel 

tonlarda  ■  parlaklık ve kontrast tonları 

düzgün ■  yüksek çözünürlükte ve yüksek 

kalite kağıda basılmış ■  fotoğraflar dijital kamera ile  

     çekilmiş olup yüksek kalite  

     renlerle ve yüksek kaliteli  

     kağıda basılmış olmalıdır. 

✔

Başka noktaya bakma Nötr olmayan ten rengi 

✔

Karanlık Parklak 

✔

Soluk Piksel 

✗ ✗ 

✗ ✗ 

✗ ✗ 

✗ ✗ 

✗ ✗ 

Fotoğraf özellikleri 
 



  

 

fotoğrafların renk yoğunluğu 

dengeli renkler ile normal 

olmalıdır. 
 
 
 

gözleriniz açık ve tamamen 

görünür olamlıdır – saçlar 

gözlerinizi örtmemelidir. 
 

fotoğrafta, baş merkez 

noktada ortalanacak 

şekilde tüm yüz 

görünmelidir. Hafifçe 

sağa veya sola dönük 

yüzlere sahip 

fotoğraflar geçersizdir. 

 

fotoğrafın arka fonu 

beyaz olmalıdır. 

 
fotoğraflardaki yüz 

herhangi bir gölge, 

parlaklık veya kusurlar 

olmaksızın dengeli bir 

şekilde aydınlatılacaktır 

■ 
■ 

✔

Saçlar gözü örtmüş Gözler kapalı ■ 
✔

Portre stili Gözler kısılmış ■ ■ 
✔

Arka plan yanlış Ortalanmamış 

✔

Parlak yüz Kırmızı göz 

✔✔

Başın arkasında gölge Yüzün etrafında gölge 

✗ ✗ 

✗ ✗ 

✗ ✗ 

✗ ✗ 

✗ ✗ 

Stil ve ışık 



 

 

 

 

 

 

fotoğraflardaki kişiler 

gözlük takmamalıdır. İlgili 

kişinin sürekli olarak 

gözlük takması şartıyla, 

gözlüklere izin 

verilmektedir. Kişinin 

güneş gözlüğü veya koyu 

gözlük taktığı fotoğraflar 

geçersizdir. 

fotoğraflardaki kişiler 

şapka veya başörtüsü 

takamazlar. 

■ 

 

✔

Güneş gözlükle Flaş gözlük camını parlatmış 

✔

Çerçeveler kalın Çerçeve gözü kapsıyor 

Başörtüsü: 

■ dini nedenler dışında kabul 

edilmemektedir. Fakat yüz 

hatlarınız, çene altından alnın 

üst kısmına kadar görünmesi 

mecburidir.  ✔

Şapka giyilmiş Kasket giyilmiş

✔

Fotoğrafınız mutlaka: ■ yalnızca siz görünmelisiniz 

(sandalye sırtı, oyuncaklar yada 

diğer insanlar), nötr bir yuz 

ifadesi ve ağız kapalı olmalıdır. 

.  

Yüz saklanmış Yüze gölge vurmuş 

✔

Başka biri görünüyor Ağız açık, oyuncak ve baş hizası 

fotoğrafın tamamını kapsamış 

✗ ✗ 

✗ ✗ Yüz ifadesi ve çerçeve 

✗ ✗ 

✗ ✗ 

✗ ✗ 

Gözlük, şapka veya başörtüsü

 


