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Biometrik
BiometrikResim
Resim

45 mm

Vize Muracaatcilari Icin Biometrik Vesikalik Resim Hakkinda Bilgi

Güvenlik nedeniyle dünya çapinda pasaport ve vize sahteciligini
zorlastiran ve pasaport sahiplerinin kimlik kontrollerini kolaylastiran
tedbirler alinmaktadir.
Bunlardan birisi:
35 mm

Biomekrik Resim
Vize müracaati esnasinda yeni tarihli, 45 mm x 35 mm ebadinda,
yüzden çekilmis bir vesikalik resmin ibrazi istenilmektedir.
32
36 mm

Vesikalik resim ile ilgili talep edilen ve dikkat edilmesi gereken
özellikler asagida belirtilmektedir:

FORMAT:
Resim üzerinde yüz tam ortalanmis ve çene
ucundan saçlarin basladigi bölgeye kadar
sag ve sol yüz hatlari tamamen görünür olmali.
Yüz kisminin yüksekligi resmin yüzde 70 ila 80`ini
kapsamalidir
(yüz yüksekligi 32 ile 36 mm arasinda olmalidir).
Kisinin yüz kismi küçültülmeden basi
(saç modeli de görünür sekilde) tamamen
görünür olmali.
Çok Büyük

Çok Küçük

Yüz hatlari belirgin degil

Boguk

Silik

Fazla Isikli

Çok Karanlik

Refleksiyon olmamali

Gölgeli

OK

Arka ton Gölgeli

Arka ton Uyun Degil

Arka Ton Silik

OK

OK

KESKINLIK ve KONTRAST:
Yüzün her kismi keskin,net ve kontrasti iyi olmali.

OK

ISIK:
Yüze esit ölçüde isik yansitilmali,
refleksiyon veya gölgeler olmamali.
Ayrica gözler kirmizi çikmamali.

ARKA FON:
Arka fon tek renk, açik, desensiz (tercihen nötr gri tonda)
olmali. Yüze ve saçlara iyi bir kontrast olusturmali.
Açik renk saçlarda mümkünse orta tonda bir gri,
koyu renk saçlarda açik gri arka fon olmali.
Resim üzerinde sadece kisinin kendisi görülmeli,
(baska kisiler veya objeler resimde yer almamali,
özellikle küçük çocuklarda dikkat edilmeli.)
Arka fonda gölgeler olusmamali.

RESIM KALITESI:
Resim yüksek kaliteli kagit üzerine basilmali
ve asgari 600 dpi de çekilmeli (leke ve
bükülmeler olmamali).
Resim üzerinde renkler nötr olmali ve yüzün
dogal renklerini yansitmali.

Çok Renkli

Karisik ve Mürekkep Görüntü Kalitesi Düsük
Izi Var

OK

BASIN POZISYONU; YÜZ IFADESI :
Basin öne egik veya herhangi bir tarafa dönük
(yari profil) olmasi kabul edilmez.
Kisi nötr bir yüz ifadesi ile agzi kapali olarak
ve dogrudan kameraya bakarken resmi çekilmelidir.

Agiz Çok Açik

Yan Profil

Bas Egik

OK

BAKISIN YÖNÜ
Gözler açik, iyi görünür sekilde olmali.
Gözlerin önü saç veya gözlük çerçevesi ile kapatilmamali

Gözler Kapali

Saçlar Yüzü Kapatmis Gözler Yana Bakiyor

OK

GÖZLÜKLÜLER:
Gözler açik ve net bir sekilde görünüyor
olmali (gözlük cami üzerinde yansimalar
olmamali, renkli cam veya günes gözlügü
olmamali). Gözlük caminin kenari veya
çerçeve göz önüne gelmemeli.

Gözlük Çevresi
Gözü Kapatiyor

Gözlük Camlari Karanlik Gözlük Camina Isik Vurmus

OK

BAS ÖRTÜSÜ:
Bas örtülü vesikalik resimler genellikle kabul
edilmemektedir. Dini sebeplerden dolayi
münferit olarak istisnalara izin verilmektedir.
Bu durumda yüz, çene ucundan alina kadar
görünür olmali.
Yüzün üzerinde gölgeler olusmamali.

Sapkali

Yüzü Kapali

Yüzünde Gölge Var

OK

