
        Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına ilişkin iş ve işlemlerde mevcut
uygulamanın geliştirilmesi ve güvenlik seviyesinin arttırılması amacıyla başvuru
makamlarınca, başvuru sahiplerinin biyometrik fotoğraflarının eVatandaşlık Sistemine
taranarak aktarılmasına karar verilmiştir.
        EVatandaşlık Sistemi yüklenen biyometrik fotoğraflar, vatandaşlık karar bilgileri ile
birlikte MERNİS veri tabanına tescil edilecek olup, ilgililerin ilçe nüfus müdürlüklerine
yapacakları T.C. Kimlik Kartı başvuruları esnasında, başvuru makamlarınca düzenlenecek
olan duyuru belgesinde bulunan bilgilere ek olarak, MERNİS'e tescil edilen vatandaşlık
olaylarındaki fotoğraf ile de karşılaştırma yapılması sağlanacaktır.
        Ayrıca dış temsilciliklerimizce kullanılmakta olan konsolosluk.net programından web
servisi aracılığıyla eVatandaşlık Sistemine kaydedilen vatandaşlık başvurularında ilgililerin
biyometrik fotoğraflarının da elektronik ortamda iletilmesi, biyometrik fotoğrafların
taranamaması halinde 50x60 mm boyutlarında ICAO standartlarında pasaport ve T.C.
Kimlik Kartında hali hazırda kullanılmakta olan özelliklerde  iki adet biyometrik fotoğrafın
Bakanlığımıza gönderilmesi, 
       Valilikler(İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri) ve Genel Müdürlüğümüz vatandaşlık
birimlerince eVatandaşlık Sistemi biyometrik fotoğraf işlemlerinin ekteki dokümana göre
yürütülmesi,
        Hususlarında;
        Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Sinan GÜNER
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Genel Müdür

Ek: Doküman (14 Sayfa)
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E-Vatandaşlık Sistemi 

Biyometrik Fotoğraf İşlemleri 
V. 20170615-134112 

İÇERİK 
İş bu doküman, Türk vatandaşlığının 

kazanılması ya da kaybına ilişkin başvurularda, 

başvuru sahiplerinin e-Vatandaşlık Sistemine 

biyometrik fotoğraflarını yükleme/ 

güncelleme/silme işlem basamaklarını 

içermektedir.  
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1. BİYOMETRİK FOTOĞRAF STANDARTLARI 

1.1. Biyometri nedir? 
Biyometri, bireyin ölçülebilir fiziksel ve davranışsal özelliklerini tanıyarak kimlik saptamak üzere 

geliştirilmiş otomatik sistemler için kullanılan bir terimdir. Özetle, biyometri kişinin ölçülebilir 

biyolojik izlerini ifade etmektedir. 

e-Pasaportlarda yüz, parmak izi ve göz bebeği olmak üzere üç tür biyometrik verinin kullanılması 

mümkündür. Bunlardan göz bebeği biyometrisine dünyada henüz geçilmemiş olmakla birlikte bazı 

ülkeler tarafından bu konuda çalışmalar yapılmaktadır. 

1.2. Biyometrik fotoğraf nedir? Nerede çektirebilirim? 
Biyometrik vesikalık fotoğraflar, standartları ICAO tarafından belirlenen, makinede okunabilen, seyahat 

belgelerinde kullanılan, yüksek kaliteli, belli ölçüleri ve özellikleri olan ve yüz biyometrisinin tespit 

edilebildiği fotoğraflardır. 

Aşağıda örnekli resimlerle açıklanan özellikte olması şartıyla, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık 

İşleri Genel Müdürlüğü tarafından istenilen vesikalık fotoğraf ebadı 50 mm x 60 mm, beyaz fonda ve 

desensiz olmalıdır. Fonda gölgeler oluşmamalıdır. 

Farklı ebatlarda ve fonlarda fotoğraf getirilmesi halinde başvuru tamamlanamamakta, bu durumda 

yeniden başvurulması gerekebilmektedir. 

Bu nedenle, çektirmiş olduğunuz biyometrik fotoğrafların 35 mm x 45 mm ebadında kesilmemesi 

hususunun fotoğrafçılara muhakkak hatırlatılması gerekmektedir. 

Tüm fotoğrafçılarda biyometrik vesikalık çektirmek mümkündür. 

Ayrıca e-Vatandaşlık Sistemine biyometrik fotoğraf yüklemede aşağıda belirtilen iki yöntemden 

yararlanılabilir; 

1- Başvuru makamları tarafından, Tarayıcı (Scanner) vasıtasıyla jpg ya da jpeg formatında, 300 

DPI kalitesinde ve 590x708 piksel çözünürlükte tarandıktan sonra e-Vatandaşlık Sistemine 

yüklenebilir. 

2- Başvuru makamları tarafından, başvuru sahiplerinden biyometrik fotoğraf çektirirken 

fotoğrafçılardan biyometrik fotoğrafları elektronik ortamda(flash disk, taşınabilir disk, CD, 

v.b.) yüklemeleri talep edilebilir. Başvuru sahibi tarafından elektronik ortamda getirilen 

biyometrik fotoğraflar e-Vatandaşlık Sistemine yüklenebilir. 

1.3. Örnek Biyometrik Fotoğraf 

 

Not: E-Vatandaşlık Sistemindeki biyometrik fotoğraf işlemlerinde Internet Explorer 10 ve üzeri internet tarayıcısı 

kullanılmalıdır. 
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1.4. ICAO Standartlarındaki Biyometrik Vesikalık Fotoğraflar İçin Aranan Özellikler 

1.4.1. Yüz Hatları 
Yüz, fotoğraf üzerinde ortalanmış olarak saç modeliyle birlikte tamamen görünür olmalıdır. 

 

1.4.2. Resim Kalitesi 
Fotoğrafta leke ve bükülmeler olmamalıdır. Renkler nötr olmalı ve yüzün doğal renklerini 

yansıtmalıdır. 

 

1.4.3. Keskinlik ve Kontrast 
Kontrast iyi ayarlanmalı, ayrıntılar yeterince keskin ve net olmalıdır. 

 

1.4.4. Saçlar ve Bakışın Yönü 
Gözler açık konumda olmalı ve net olarak görünmelidir. Saçlar gözleri kapatmamalı ve fotoğraf 

çekilirken doğrudan kameraya bakılmalıdır. 
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1.4.5. Başın Pozisyonu ve Yüz İfadesi 
Başın konumu dik olmalı, baş herhangi bir yöne dönük olmamalıdır. Fotoğraf gülme vb. mimikler 

olmadan, ağız kapalı olarak çekilmelidir. 

 

 

 

 

 

1.4.6. Fon 
Fon beyaz ve desensiz olmalıdır. Fonda gölgeler oluşmamalıdır. 

 

1.4.7. Işık 
Işık yüze eşit ölçüde yansıtılmalı, yansıma veya gölgeler bulunmamalıdır. Fotoğrafta "kırmızı-göz" 

bulunmamalıdır. 

 

1.4.8. Gözlükler 
Gözler net bir şekilde görünmeli, gözlük camı üzerinde yansımalar bulunmamalı, renkli cam veya 

güneş gözlüğü kullanılmamalıdır. Gözlük camının kenarı veya çerçevesi gözleri kapatmamalı ya da 

gözleri kapatacak ölçüde kalın olmamalıdır. 
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1.4.9. Küçük Çocuklar 
Küçük çocukların fotoğraflarında başka kişi veya nesneler bulunmamalıdır. 

 

1.4.10. Şapka vb. Aksesuarlar 
Kişinin zorunlu olarak kullandığı gözlük ve benzeri aksesuarlar dışında fotoğrafta şapka, başlık, pipo, 

vb. nesneler bulunmamalıdır. 

 

1.4.11. Baş Örtüsü 
Başörtülü fotoğraflarda yüz çene ucundan alına kadar görünür olmalı, yüzün üzerinde gölgeler 

oluşmamalıdır. 
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2. FOTOĞRAF YÜKLEME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Vatandaşlık Sisteminde Türk 

vatandaşlığını kazanılması ya da 

kaybı işleminin içerisine  butonuna 

basılarak girildiğinde, açılan sayfanın 

sağ alt köşesinde yer alan “Resim 

Yükle” butonuna tıklanır.  

“Resim Yükle” butonuna 

tıklandığında yandaki pencere açılır. 

Açılan pencerede “Kişiler” başlığının 

yanında işlem içerisinde yer alan 

işlem görecek kişiler listelenir. 

Fotoğraf yüklenmek istenilen kişi 

seçilir. 
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Fotoğraf yüklenmek istenilen kişi 

seçildikten sonra “Resim Yükleme” 

başlığının yanındaki “Seçiniz” 

butonuna tıklanarak, bilgisayarda 

ilgili alandan yüklenmek istenilen 

fotoğraf seçilir. 

Bilgisayardan seçilen fotoğraf, ön 

yükleme sürecinden sonra ekrana 

getirilir. 

Menüde yer alan seçenekler 

arasından  butonuna tıklanır. 

Ekrana getirilen “Yakınlaştır” dialog 

kutusundan “Uygun Boyut” butonuna 

basılarak fotoğrafın pencerede 

boyutlarına getirilmesi sağlanır. 

Not: İşlem tamamlandıktan sonra 

“Yakınlaştır” dialog kutusu kapatılmaz. 
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Uygun boyuta getirme işlemi 

tamamlandıktan sonra  butonuna 

tıklanır. Fotoğraf üzerine getirilen 

çerçeve uygun şekilde ayarlanır ve  

“Kırp” dialog kutusundan “Kırp” 

butonuna basılarak belirlenen 

boyutlarda fotoğrafın kırpılması 

sağlanır. 

Not: “Kırp” boyut ayarlarının sistem 

varsayılan değerleri değiştirilmez. 

Kırpma işlem tamamlandıktan sonra 

sayfanın altında yer alan “  Ekle” 

butonuna tıklanarak işlem 

tamamlanır. 

“Resim Yükleme” ekranı kapatılıp, 

“F5” ya da “Yenile” butonuna 

basılarak sayfanın yenilenmesi 

sağlanır. 
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3. FOTOĞRAF GÜNCELLEME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Vatandaşlık Sisteminde Türk 

vatandaşlığını kazanılması ya da 

kaybı işleminin içerisine  butonuna 

basılarak girildiğinde, açılan sayfanın 

sağ alt köşesinde yer alan “Resim 

Yükle” butonuna tıklanır.  

“Resim Yükle” butonuna 

tıklandığında yandaki pencere açılır. 

Açılan pencerede “Kişiler” başlığının 

yanında işlem içerisinde yer alan 

işlem görecek kişiler listelenir. 

Fotoğrafı güncellenmek istenilen kişi 

seçilir. 
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Fotoğrafı güncellenmek istenilen kişi 

seçildikten sonra “Resim Yükleme” 

başlığının yanındaki “Seçiniz” 

butonuna tıklanarak, bilgisayarda 

ilgili alandan yüklenmek istenilen 

fotoğraf seçilir. 

Menüde yer alan seçenekler 

arasından  butonuna tıklanır. 

Ekrana getirilen “Yakınlaştır” dialog 

kutusundan “Uygun Boyut” butonuna 

basılarak fotoğrafın pencerede 

boyutlarına getirilmesi sağlanır. 

Not: İşlem tamamlandıktan sonra 

“Yakınlaştır” dialog kutusu kapatılmaz. 

Uygun boyuta getirme işlemi 

tamamlandıktan sonra  butonuna 

tıklanır. Fotoğraf üzerine getirilen 

çerçeve uygun şekilde ayarlanır ve  

“Kırp” dialog kutusundan “Kırp” 

butonuna basılarak belirlenen 

boyutlarda fotoğrafın kırpılması 

sağlanır. 

Not: “Kırp” boyut ayarlarının sistem 

varsayılan değerleri değiştirilmez. 
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“Resim Yükleme” ekranı kapatılıp, 

“F5” ya da “Yenile” butonuna 

basılarak sayfanın yenilenmesi 

sağlanır. 

Kırpma işlem tamamlandıktan sonra 

sayfanın altında yer alan “  

Güncelle” butonuna tıklanarak işlem 

tamamlanır. 
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4. FOTOĞRAF SİLME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Vatandaşlık Sisteminde Türk 

vatandaşlığını kazanılması ya da 

kaybı işleminin içerisine  butonuna 

basılarak girildiğinde, açılan sayfanın 

sağ alt köşesinde yer alan “Resim 

Yükle” butonuna tıklanır.  

“Resim Yükle” butonuna 

tıklandığında yandaki pencere açılır. 

Açılan pencerede “Kişiler” başlığının 

yanında işlem içerisinde yer alan 

işlem görecek kişiler listelenir. 

Fotoğrafı silinmek istenilen kişi 

seçilir. 
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“Kişileri” alanından fotoğrafı 

silinmek istenen kişi seçildikten sonra 

sayfanın altında yer alan “  Sil” 

butonuna tıklandığında “Kaydı 

silmek istediğinize emin misiniz?” 

şeklinde ekrana getirilen onay 

mesajının onaylanması halinde 

seçilen kişinin fotoğrafı silinir. 

Fotoğraf silinme işleminin başarılı 

olması halinde ekrana bilgi mesajı 

getirilir. 




