Biometrik Resim
Vize Müracaatçıları İçin Biometrik Vesikalık Resim Hakkında Bilgi

Güvenlik nedeniyle dünya çapında pasaport ve vize sahteciliğini zorlaştıran ve pasaport sahiplerinin kimlik kontrollerini kolaylaşt
tedbirler alınmaktadır. Bunlardan birisi:

Biomekrik Resim

Vize müracaatı esnasında yeni tarihli, 45 mm x 35 mm ebadında, yüzden çekilmiş bir vesikalık resmin ibrazı istenilmektedir. Vesik
resim ile ilgili talep edilen ve dikkat edilmesi gereken özellikler aşağıda belirtilmektedir:

FORMAT:
Resim üzerinde yüz tam ortalanmış ve çene ucundan saçların başladığı bölgeye kadar sağ ve sol yüz hatları tamamen görünür olma
Yüz kısmının yüksekliği resmin yüzde 70 ila 80`ini kapsamalıdır (yüz yüksekliği 32 ile 36 mm arasında olmalıdır). Kişinin yüz kısmı
küçültülmeden başı (saç modeli de görünür şekilde) tamamen görünür olmalı.

Çok Büyük
KESKINLIK ve KONTRAST:
Yüzün her kısmı keskin,net ve kontrastı iyi olmalı.

Çok Küçük

Yüz hatları belirgin değil

OK

Boğuk

Silik

Fazla Işıklı

OK

IŞIK:
Yüze eşit ölçüde ışık yansıtılmalı, refleksiyon veya gölgeler olmamalı. Ayrıca gözler kırmızı çıkmamalı.

Çok Karanlık

Refleksiyon olmamalı

Gölgeli

OK

ARKA FON:
Arka fon tek renk, açık, desensiz (tercihen nötr gri tonda) olmalı. Yüze ve saçlara iyi bir kontrast oluşturmalı. Açık renk saçlarda
mümkünse orta tonda bir gri, koyu renk saçlarda açık gri arka fon olmalı. Resim üzerinde sadece kişinin kendisi görülmeli,(başka
kişiler veya objeler resimde yer almamalı, özellikle küçük çocuklarda dikkat edilmeli.) Arka fonda gölgeler oluşmamalı.

Arka ton Gölgeli

Arka ton Uyun Değil

Arka Ton Silik

OK

RESIM KALITESI:
Resim yüksek kaliteli kağıt üzerine basılmalı ve asgari 600 dpi de çekilmeli (leke ve bükülmeler olmamalı). Resim üzerinde renkler
nötr olmalı ve yüzün doğal renklerini yansıtmalı.

Çok Renkli

Karışık ve Mürekkep İzi Var

Görüntü Kalitesi Düşük

OK

BAŞIN POZISYONU; YÜZ IFADESI :
Başın öne eğik veya herhangi bir tarafa dönük (yarı profil) olması kabul edilmez. Kişi nötr bir yüz ifadesi ile ağzı kapalı olarak ve
doğrudan kameraya bakarken resmi çekilmelidir.

Ağız Çok Açık

Yan Profil

Baş Eğik

OK

BAKIŞIN YÖNÜ
Gözler açık, iyi görünür şekilde olmalı. Gözlerin önü saç veya gözlük çerçevesi ile kapatılmamalı

Gözler Kapalı

Saçlar Yüzü Kapatmış

Gözler Yana Bakıyor

OK

GÖZLÜKLÜLER:
Gözler açık ve net bir şekilde görünüyor olmalı (gözlük camı üzerinde yansımalar olmamalı, renkli cam veya güneş gözlüğü olmam
Gözlük camının kenarı veya çerçeve göz önüne gelmemeli.

Gözlük Çevresi Gözü
Kapatıyor

Gözlük Camları Karanlık

Gözlük Camına Işık Vurmuş

OK

BAŞ ÖRTÜSÜ:
Baş örtülü vesikalık resimler genellikle kabul edilmemektedir. Dini sebeplerden dolayı münferit olarak istisnalara izin verilmekted
Bu durumda yüz, çene ucundan alına kadar görünür olmalı. Yüzün üzerinde gölgeler oluşmamalı.

Şapkalı

Yüzü Kapalı

Yüzünde Gölge Var

OK

