
記載例

（中長期在留者用）

１ ６ay içerisinde çekilmiş olmalı 

２ Ön yüzden çekilmiş olmalı, şapka, güneş gözlüğü ve arka fon olmamalı. 

( Siyah beyaz fotoğraf da kullanılabilir.)

３ Boyutu:  yükseklik 4.5 cm,  genişlik 3.5 cm olmalı

４ Her zamanki normal yüz ifadenizle çekilmiş olmalı 

５ Yüz çok büyük veya çok küçük olmamalı

６ Yüz veya arka fonda gölge olmamalı, fotoğraf açık şekilde görünür olmalı.

× Uygun olmayan fotoğraf örnekleri 

Yüzün yandan çekilmesi Güneş gözlüğü ve 
şapkanın olması

Arka fonun olması 

Her zamanki normal yüz 
ifadenizden belirgin şekilde 
farklı ifadelerin kullanılması  

Gölgenin olması
Kameranın titremesi gibi sebeplerle  

fotoğrafın bulanık olması 

〇 Uygun fotoğraf örneği



Bu alana  Bireysel Numara 
bilgilendirme formundaki 

içerisindeki numarayı 
yazın lütfen.

Ad soyadınızı, doğum tarihinizi, 
cinsiyetinizi pasaport ve ikamet 
kartınızda yazılı olduğu şekilde 
yazınız.
Adresiniz, bu başvuruyu yaparken 
oturmuş olduğunuz en yeni adres 
olarak,  ikamet kartınızda yazılı 
olduğu şekilde yazılmalıdır.

Ulaşılabilecek telefon numarasını 
yazın lütfen.

Buradaki tarihe bu belgeyi 
sunduğunuz günkü tarihi yazınız, ad 
soyadı başvuru yapan kişi kendisi 
yazsın lütfen.Göçmenlik işlemlerine online olarak 

başvuru yapmak isteyen kişiler, bu 
iki onay kutusuna bir şey yazmayın 
lütfen.

İkamet süresinin sona erme 
tarihi olan kişiler,

①'deki kutuya「var」yazıp,

②'deki kutuya ikamet kartının 

yüzeyinde bulunan  
içindeki tarihi yazsınlar lütfen.

Bu bölümü sadece ikamet belgesinde
eski adı veya takma adı olanlar 
doldursun.

Bu bölüme, 14 yaşına kadar olan 
kişiler veya  yetişkin 

gözetimindeki kişiler＜＝

zihinsel engellerden dolayı 
muhakeme gücü yetersiz kişiler 

＞ başvuru yaparken, bu belgeyi 

onların adına sunan kişilerin 
( yasal temsilcilerin) bilgileri 
yazılacaktır. Herkesin 
dolduracağı bir alan değildir.

Bu alana, bu belgeyi temsilen sunan kişinin (yasal 
temsilci) başvuruyu yapan kişiyle  nasıl bir yakınlığı 
varsa yazılacaktır. 
Soldaki doldurma örneğinde:

Başvuran kişi（＝çocuk）：ＥＬＩＺＡＢＥＴＨ

Hanım

Temsilci（＝anne）：ＶＩＣＴＯＲＩＡHanım 

şeklindedir.
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Orta ve uzun dönem 
ikamet edenler 

①

Oturduğunuz bölgenin adını yazın lütfen.

②


