
Passport Photo Capture Guidelines

Işık
• Işık yüzde eşit, gölgesiz olmalı.
• Arka plan beyaz veya acık gri

olmalı.
• Arka planda gölge olmamalı
• Kırmızı göz olmamalı.

Kişi
• Gözler açık ve yüz açıkça görülebilir

olmalı
• Nötr bir ifade – gülümseme

olmamalı.
• Ağız kapalı

Kişi ortalanmış ve direk kameraya
bakacak şekilde poz vermeli

• – “portre” pozu kabul edilmez
• Tüm yüz görünür olmalı
• Saç veya başörtüsü yüzü kapatacak

şekilde olmamalı

Baskı
• Baskı boyutu 35 mm genişliğinde
• 45 mm yükseklik (35X45 mm)

olmalı
• Yüksek kaliteli, ağır, parlak
• Baskı olmalı – minimum 200 g/

m2
• Boya süblimasyonu kullanılmalı
• Kalın arka baskı kullanılmamalı

Gözlüksüz 
(1 Temmuz 2018'den itibaren)

• Tıbbi nedenden dolayı gözlük 
takılması gerekiyorsa:
• Çerçeveler gözleri

kapatmamalıdır
• Gözleri kapatan bir yansıma

olmamalı

Düzenleme
• Nihai görüntü ile gerçek bir

benzerlik olmalıdır
• Fotoğraflara rötuş yapılmamalı
• Yalnızca parlaklığı/kontrastı

ayarlanabilir
• Ben, kırışıklık, yara izi vb.

silinmemeli
• Kırmızı göze rötuş yapılmamalı

Kamera
• Yüksek kaliteli dijital veya film 

kamerası
• 90-130 mm odak uzaklığı

kullanılmalı (35 mm film eşdeğeri)
• Kamera ile kişi arasında minimum

mesafe 1,2 metre olmalı

Uyumlu olmayan resimler - bu tür resimler kabul edilmeyecektir

Gülümseyerek 
çekilmiş fotoğraflar 

kabul edilmez - 
nötr bir poz olmalı 

Yanlış resim açısı– 
görüntü çok açık 
veya çok karanlık 

olmamalı

Yüz ve arka 
planda gölge 

olmamalı

Kişi kameraya 
donuk olmalı

Gözlük kabul 
edilmez

Saç ve 
başörtüsü yüzü 
kapatmamalı

Bebekler
• 3 yaşından küçük bebekler için
• aşağıda gösterilen minimum

boyutlar kullanılmalı
• Resimler yine de uyumlu olmalıdır
• Açık ağız kabul edilecektir.
• Fotoğrafta başka hiçbir kişi veya

nesne olmamalıdır
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Pasaport Fotoğraf Rehberi

Yüz piercingleri
• Yüzde bulunan piercingler, örneğin

burun piercingleri, halkaları
fotoğrafta bir yansımaya neden
olmamalıdır

Baş yere doğru 
eğik olmamalı

 




