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Güncellenmesi

D O S Y A

              Başkanlığımız Taşra Teşkilatı İl / İlçe Müftülükleri ile Dini Yüksek İhtisas / Eğitim Merkezi 
Müdürlüklerinde görevli tüm personelin DİBBYS'de kayıtlı fotoğraflarının ekte belirtilen standartlara 
uygun biometrik fotoğraflarla 31 Temmuz 2017 mesai bitimine kadar güncellenmesinin yapılarak 
Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Sicil Daire Başkanlığına bilgi verilmesi hususunda 
gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Yavuz ÜNAL
Başkan a.

Başkan Yardımcısı

EK :
Fotoğraf Standardı Yazısı (1 Adet)

DAĞITIM :
81 İl Valiliğine (Müftülük/Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü / Dini Yüksek İhtisas Merkezi 
Müdürlüğü)

21/07/2017 V.H.K.İ. : A.ASİL
21/07/2017 Şef : M.PINAR
21/07/2017 D.Bşk. : O.İŞLER
21/07/2017 Gn.Md. : O.TIRAŞÇI

Evrak Tarih ve Sayısı: 25/07/2017-E.44774

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



 

 

FOTOĞRAF STANDARTLARI 

 Biometrik fotoğraf. 

 Yüz, fotoğraf üzerinde ortalanmış olarak saç modeli ile birlikte tamamen görünür 

olmalıdır. 

 Fotoğrafta leke ve bükümler olmamalıdır. Renkler nötr olmalı ve yüzün doğal renklerini 

yansıtmalıdır. 

 Kontrast iyi ayarlanmalı, ayrıntılar yeterince keskin ve net olmalıdır. 

 Gözler açık konumda olmalı ve net olarak görünmelidir. Saçlar Gözleri kapatmamalı ve 

fotoğraf çekilirken doğrudan kameraya bakılmalıdır.  

 Başın konumu dik olmalı, baş herhangi bir yöne dönük olmamalıdır. Fotoğraf gülme 

vb. mimikler olmadan, ağız kapalı olarak çekilmelidir. 

 Fon beyaz ve desensiz olmalıdır. Fonda gölgeler oluşmamalıdır. 

 Işık yüze eşit ölçüde yansıtılmalı, yansıma veya gölgeler bulunmamalıdır. Fotoğrafta 

“kırmızı  göz” bulunmamalıdır. 

 Gözler net bir şekilde görülmeli, 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. 

 Kişinin zorunlu olarak kullandığı gözlük ve benzeri aksesuarlar dışında fotoğrafta 

şapka, başlık vb. nesneler bulunmamalıdır. 

 Başörtülü fotoğraflarda yüz çene ucundan alına kadar görünür olmalı, yüzün üzerinde 

gölgeler oluşmamalıdır. 

 4,5 x 6 ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraf olmalıdır. 

 


