MSB AKILLI KARTLARINDA KULLANILACAK FOTOĞRAF ÖZELLİKLERİ
a. Görevdeki askerî personelin Askerî Kimlik Kartlarında TSK İç Hizmet Yönetmeliği'nde ve
Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliği'nde belirtilen esaslarda ve son rütbede 1 numaralı günlük
üniforma (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli için siyah üniforma), sözleşmeli erbaş/erler için
erbaş/er eğitim kıyafeti [Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli için 1 numaralı siyah üniformalı
(palet, jile ve boyun bağı ile birlikte)] ile çekilmiş fotoğraf kullanılır.
b. Görevdeki askerî personelin, Millî Savunma Bakanlığı/Genelkurmay Başkanlığı izni ile yaptığı
görev gereği bıyık ve/veya sakallı olması gerektiği durumlarda, söz konusu görevde kaldığı sürece,
Askerî Kimlik Kartlarında bıyık ve/veya sakallı fotoğraf kullanılabilir.
c. Görevdeki sivil personelin Askerî Kimlik Kartlarında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan
Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik'te belirtilen kıyafetle çekilmiş fotoğraf kullanılır.
ç. Görevdeki personelin aile fertleri, emekli personel, müstafi personel ve sözleşmesi sona ermiş
subay/astsubay personel ve bunların hak sahibi aile fertleri ile Tanınmış Kişi Kartı, Yakın Kartı ve
Sürekli Giriş Kartı verilecek kişilerin MSB Akıllı Kartlarında kullanılacak fotoğrafları kişinin
tanınmasına ve teşhisine elverişli nitelikte olmalı, (Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun Uygulanmasına
İlişkin Yönetmelik esaslarına uygun şekilde) alın, çene ve yüzü açık şekilde görünmelidir.
d. Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olan personel, müstafi personel ve sözleşmesi sona ermiş
subay/astsubay personelin MSB Akıllı Kartlarında (İlk MSB Emekli Kartı/Askerî Sosyal Tesislere
Günübirlik Giriş Kartı dahil) sivil kıyafetli fotoğraf kullanılır.
e. Görevdeki askerî personel hariç MSB Akıllı Kartlarında hiçbir üniformalı resim kullanılmaz.
f. Yabancı askerî personelin MSB Akıllı Kartlarında üniforma ile çekilmiş fotoğraf kullanılır.
g. Fotoğraflar biyometrik özellikte olmalıdır. Pul fotoğraflar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
ğ. Fotoğrafta leke ve bükülmeler olmamalıdır. Renkler nötr olmalı ve yüzün doğal renklerini
yansıtmalıdır. Fotoğraf üzerinde çekim stüdyosuna ait reklam, marka, yazı, şekil, imza, zımba, iğne
deliği veya mühür bulunmamalıdır.
h. Fotoğraf kontrastı iyi ayarlanmalı, ayrıntılar yeterince keskin ve net olmalıdır.
ı. Gözler açık konumda olmalı ve net olarak görünmelidir. Saçlar gözleri kapatmamalı ve fotoğraf
çekilirken doğrudan kameraya bakılmalıdır.
i. Başın konumu dik olmalı, baş herhangi bir yöne dönük olmamalıdır. Fotoğraf doğal bir yüz
ifadesiyle, gülme vb. mimikler olmadan ağız kapalı hâlde çekilmiş olmalıdır.
j. Fon, beyaz ve desensiz olmalıdır. Fonda gölgeler oluşmamalıdır.
k. Işık yüze eşit ölçüde yansıtılmalı, yansıma veya gölgeler bulunmamalıdır. Fotoğrafta “kırmızı
göz” ışık hatası bulunmamalıdır.
l. Gözler net bir şekilde görünmeli, gözlük camı üzerinde yansımalar bulunmamalı, renkli cam
veya güneş gözlüğü kullanılmamalıdır. Gözlük camının kenarı veya çerçevesi gözleri kapatmamalıdır.
m. Kişinin zorunlu olarak kullandığı numaralı gözlük ve benzeri aksesuarlar dışında, fotoğrafta
şapka, başlık, kep, hemşire kepi, Ataşe/Emir Subayı/Astsubayı kordonu (askerî öğrenciler hariç) vb.
aksesuar kullanılmamalıdır.
n. Fotoğraflar son 1 (bir) yıl içerisinde çekilmiş ve doğal olmalıdır. Fotoğraf düzenleme
programlarıyla herhangi bir değişiklik yapılmamış olmalıdır.

