
Etiyopya Vizesi için Gerekli Belgeler: 
 
Etiyopya’ya seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, diplomatik pasaport hamili olanlar 
hariç vizeye tabidir. Vize başvuruları Etiyopya Ankara Büyükelçiliği’nden yapılmaktadır.  
 
Adres: Uğur Mumcu Sok. No: 74/1-2, 06700 G.O.P. Ankara 
Tel: 0312 436 04 00 
 
 

 Pasaport: Etiyopya vizesi işlem başvurusunda kullanılacak pasaportun geçerlilik süresi, 
seyahat dönüş tarihinden sonra en az 6 ay daha olmalıdır. Ayrıca, pasaportun okunaklı bir 
fotokopisi (2. ve 3. sayfalar, pasaportun geçerlilik tarihlerini gösteren sayfaların fotokopisi) 
sunulması mecburidir. 

 Vize Başvuru Formu: Vize başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulmuş, başvuru 
evraklarında beyan edilecek bilgileri destekleyen ıslak imzalı şekilde hazırlanmış olmalıdır. 
Vize başvuru formuna http://www.etiyopyakonsoloslugu.com/etiyopya-vize-basvuru-formu/ 
bağlantısından ulaşılabilmektedir. 

 Biometrik Fotoğraf: 2 adet biometrik fotoğraf. (Beyaz zeminde çekilmiş, rötuşsuz, 4cm x 
5,5 cm ölçülerinde ve güncel) 

 Vize Destek Yazısı: DEİK tarafından hazırlanacaktır. (Otel/uçak rezervasyon bilgi ve 
belgelerine ihtiyaç  bulunmamaktadır.) 

 Ücret: Etiyopya vize ücretlerini Etiyopya Büyükelçiliği Vize bölümüne başvuru yaparken ve 
Etiyopya vize işlemleri için danışmanlık hizmeti alacağınız temsilciliklerden ücretler 
hakkında bilgiler alabilirsiniz. 

 
 
 
Cibuti Vizesi için Gerekli Belgeler: 
 
Cibuti’ye seyahat edecek umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları vizeye tabi olup; 
hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamili vatandaşlarımız ise üç aya kadar ikamet süreli 
seyahatlerinde vizeden muaftır. Vize başvuruları Cibuti Ankara Büyükelçiliği’nden yapılmaktadır. 

 
Adres: İlkbahar Mahallesi Galip Erdem Caddesi No:21 Yıldız - Çankaya Ankara 
Tel: 0312 491 95 13/14 
Web: http://djibembassytr.org/tr/konsolosluk/vize-basvuru-kosullar 
 

 Pasaport: Cibuti vizesi işlem başvurusunda kullanılacak pasaportun geçerlilik süresi, 
seyahat dönüş tarihinden sonra en az 6 ay daha olmalıdır. Ayrıca, pasaportun okunaklı bir 
fotokopisi (2. ve 3. sayfalar, pasaportun geçerlilik tarihlerini gösteren sayfaların fotokopisi) 
sunulması mecburidir. 

 Vize Başvuru Formu: Vize başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulmuş, başvuru 
evraklarında beyan edilecek bilgileri destekleyen ıslak imzalı şekilde hazırlanmış olmalıdır. 
Vize başvuru formuna http://djibembassytr.org/tr/konsolosluk/vize-basvuru-kosullar 
bağlantısından ulaşılabilmektedir. 

 1 Adet Vesikalık Fotoğraf 

 Vize Destek Yazısı: DEİK tarafından hazırlanacaktır. (Otel/uçak rezervasyon bilgi ve 
belgelerine ihtiyaç  bulunmamaktadır.) 

 Ücret: Ücretlere ilişkin bilgilere  http://djibembassytr.org/tr/konsolosluk/vize-basvuru-kosullar 
bağlantısından ulaşılabilmektedir. 
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