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Sosyal Kültürel Sağlık ve Spor Daire Başkanlığı 
(SACHS)

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Sosyal, Kültürel, Sağlık ve 
Spor Daire Başkanlığı (SACHS) öğrencilerin sosyal ve kültürel 
alandaki ilgi ve istekleri doğrultusunda faaliyet göstermekte-
dir. Çeşitli sportif faaliyetler (rafting, paintball, trekking-doğa 
yürüyüşü, kayak, futbol turnuvaları, masa tenisi turnuvaları vb.), 
Bosna’nın tarihi yerleri ve doğal güzellikleri ile komşu ülkelere 
geziler düzenlenmektedir. Festivaller, yarışmalar ve Bosna’daki 
ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal duyarlılık projeleri organize 
edilmektedir. Öğrencilerin kendini geliştirmesine katkıda bulun-
mak amacıyla akademik ve kültürel alanda çeşitli katılımcılardan 
oluşan konferanslar, söyleyişler ve sunumlar yapılmaktadır. 
Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif alanda yaptıkları projeler 
de desteklenmektedir. Üniversite bünyesinde her yıl öğrencilere 
yönelik sayısız sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmekte-
dir. Bunların arasında çeşitli sanatçıların konserleri, yurt içi 
ve yurt dışı farklı noktalara geziler, konferanslar, seminerler, 
bahar şenlikleri, üniversite ziyaretleri, çeşitli dallarda yarışmalar 
ve kermesler bulunmaktadır. Düzenlenen bu etkinliklerin 
öncelikli amacı mezun olacak öğrencilerin hayatlarının ileriki 
bölümlerinde onlara sosyal ve kültürel bazı alışkanlıklar 
kazandırmak ve hayatlarına renk katmalarını sağlamakdır.

Bütün bunların yanısıra öğrencilerin sağlık problemleri-
nin çözümü sürecinde danışmanlık ve Boşnakça dil desteği 
verilmektedir. Ayrıca SACHS bünyesinde sağlık birimi de bulun-
makta ve burada bir doktor ve bir hemşire öğrencilere hizmet 
vermektedir.
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Sosyal, kültürel, sağlık ve spor daire başkanlığına bağlı vize 
birimi oturum izni işlemleri hizmeti vermektedir. Öğrencilerimiz 
Bosna Hersek’e giriş yaptıkları gün SACHS departmanına oturum 
izni işemlerini başlatmak üzere başvuru yaparlar. Bosna-Hersek 
dışından (Türkiye ve diğer ülkelerden) gelen öğrencilerimize 
yardımcı olmak amacıyla yeni/eski öğrencilerin yapacakları 
işlemler konusunda bu birim yönlendirme yapacaktır. Bu kon-
uda öğrencilerimizin gerekli sorumlulukları üstlenmeleri ve 
süreci takip etmeleri gerekmektedir. Bu anlamda, kendilerinden 
istenen evrakları zamanında teslim etmeleri, gerekli ödemeleri 
zamanında yapmaları, check-up işlemleri için kendilerinden is-
tenenlere dikkat ederek yerine getirmeleri cok önemlidir.

Öğrenci Oturma İzni
Bosna Hersek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına giriş viz-
esi uygulamayan ülkelerden biridir. T.C vatandaşları Bosna 
Hersek`e eğitim amaçlı geldiklerinde Bosna Hersek’te “Öğrenci 
Oturma izni” almaları gerekmektedir. Oturma izni Bosna 
Hersek’te yabancı uyruklu öğrenciler için yasal bir zorunluluk-
tur. Bu zorunluğu yerine getirmeyen yabancı uyruklu öğrenciler, 
yabancılar şubesi tarafından tespit edildikleri zaman Bosna 
Hersek’ten sınır dışı edilir, ülkeye 1 yıl ila 5 yıl süreyle giriş yasağı 
konulur ve bu öğrencilere bir miktar para cezası uygulanır. 
(300 KM) Bu bağlamda ÖSYM yerleştirmesi veya İstanbul Ofis 
Kayıtları ile öğrenci statüsü kazanan yeni/eski öğrencilerin, 
Bosna Hersek’de yasal bir şekilde kalabilmeleri ve eğitimlerine 
devam edebilmeleri için “Öğrenci Oturma İzni” almaları gerek-
mektedir.
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Oturma İzni Genel 
Yabancı uyruklu öğrenciler Bosna Hersek’e giriş yaptıktan 
sonra ilk 24 saat içinde oturma izni başvurularını başlatmak ve 
müteakibindeki oturma işlemlerini takip etmek zorundadırlar. 
Bu işlemler üniversitenin SACHS Departmanına bağlı vize birimi 
ile takip edilebilir veya öğrenci bireysel takip ile de bu işlemleri 
gerçekleştirebilir. Oturma izni işlemlerini başlatmayan veya bu 
işlemler için öğrencinin IUS ile imzalamış olduğu sözleşmesinde 
ki şartları yerine getirmeyen öğrenciler söz konusu olan ihmal-
den doğan sorumluluğu  ve neticelerini kendi üzerine alırlar. 
IUS, herhangi bir ihmalden doğan  sorumlulukları  ve yüküm-
lülükleri kabul etmez. Öğrenci, oturma izni ile ilgili işlemleri ve 
vize birimi duyurularını SACHS departmanına bağlı vize birimin-
den takip etmekle mükelleftir. Aksi takdirde öğrenci yükümlü-
lüklerini yerine getirmemiş sayılır.

Oturma izni için başvuru da bulunmayan yabancı uyruklu 
öğrencilerin yabancılar şubesi tarafından tespit edildiklerinde 
karşılaşacakları uygulamalar aşağıda belirtilmiştir.

• Yabancılar şubesi tarafından sınır dışı edilirler.
• 300 KM para cezasına çarptırılırlar.
• Bir yıl ile beş yıl arasında  ülkeye girişleri yasaklanır.

Pasaport Süresi ve Oturma İzni 
Bosna Hersek’te öğrenci oturma izni alımı bir kaç aşamadan 
oluşmakta olup, oturma izni başvurusu yapıldıktan sonra takri-
ben 3 ila 6 ay arasında bir süre içinde öğrencilerin pasaportlarına 
oturma izinleri (sticker) işlenmektedir. Pasaporta oturma izni 
işlenmesiyle beraber öğrenciye “Kesin Karar Belgesi” (Rjesenje) 
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verilmektedir. Bu belge gelecek yıl tekrar oturma izni alırken ger-
ekecektir. Bosna Hersek’te oturma izinleri normal şartlarda bir 
(1) eğitim yılı olarak düzenlenir. Ancak pasaport süresi 2 yıldan 
az olanlar için alınan oturma izni süresi, pasaportun kullanım 
süresinden üç ay öncesine kadar düzenlenmektedir. Dolasıyla 
oturma izni için başvuru yapılırken pasaport süresinin asgari 
iki yıl olması zorunludur. Kısacası oturma izni başvurusunda 
bulunmadan önce pasaport süresinin kontrol edilmesi ve eğer 
pasaport süresi iki yıldan az ise pasaportun süresinin uzatılması 
gerekmektedir.

Öğrenci Oturma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?
Bosna Hersek’te yaşayacak olan tüm yabancı uyruklu öğrenciler, 
ülkeye giriş yaptıkları andan itibaren; 
• 24 saat içerisinde “Beyaz Kart” başvurusunda bulunmak 
zorundadırlar. 

• Ülkeye girişlerinden sonra 75 gün içinde oturma izni için ger-
ekli evrakları yabancılar şubesine teslim etmek zorundadırlar. 

• Oturma izni için zamanında başvurmayan öğrenciler oturma 
izni başvuru hakkını kaybederler ve ülkeyi terk etmek zorunda 
kalırlar. 

• Tekrar oturma izni başvuru hakkını kazanmak için 90 gün 
Bosna Hersek dışında bulunmaları gerekmektedir. Böyle bir du-
rumla karşılaşmamak için ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren 
1 ay içerisinde oturma izni başvurusu yapmaları şiddetle tavsiye 
edilir.

• Oturma izni başvurusu yapmak için aşağıda belirtilen bütün 
evrakların eksiksiz şekilde hazırlanması gerekmektedir;
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1)Ev sahibinden alınacak belgeler 
   (Evlerde kalan öğrenciler için geçerlidir)
    A. Ev sahibinin Nüfus cüzdanı fotokopisi 
    (Belediyeden Onaylı)
   B. Tapu fotokopisi 
    (Belediyeden onaylı)
   C. Ev sahibinin kayıtlı olduğu yeri belirten belge 
    (Orjinal)
   D. Ev sahibinin imzaladığı, öğrencinin kendi evinde           
    kaldığına dair sözleşme veya evinde kaldığını belirten       
    belge. 
    (Belediyeden Onaylı)

*Herbir öğrenci için yukardaki evraklardan ikişer adet gerekmektedir.

2)Beyaz Kart fotokopisi 
3)Belediyeden onaylı 1 adet Pasaport Fotokopisi 
4)Bosna Hersekteki herhangi bir hastahaneden alınmış sağlık 
raporu (Check-up) sonucu.
5)Bosna Hersekteki herhangi bir sigorta şirketinden sigortalı 
olunması.
6)Türkiye den sabıka kaydı 
(oturma izni olmayan ya da oturma izni bitmiş öğrenciler için geçer-
lidir)
7)Bosna Hersek’ten sabıka kaydı 
(Oturma izni devam eden öğrenciler için geçerlidir)
9)Bir adet vesikalık fotoğraf
9)Öğrenci Belgesi Boşnakça 
(SACHS Departmanından alınacaktır)
10)Oturma izni başvuru formunun doldurulması 
(Bu formu SACHS Departmanı ndan temin edebilirsiniz)
11)Yabancılar şubesinin hesabına 100 KM‘lik meblanın 
yatırıldığına dair banka dekontu.
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1.Beyaz Kart (Bijeli Karton) Nedir?
Beyaz Kart, Bosna Hersek’e giriş yaptıktan sonraki ilk 24 saat 
içerisinde (eğer tatil günü ise ilk çalışma gününde) Pasaport 
ve ikamet edilen adresle ilgili belgelerle, Yabancılar Şubesine 
gidilerek, başvurusu yapılan belgedir. Beyaz Kart oturma izni 
işlemleri için ilk aşamadır. Öğrenci beyaz kart başvurusunda 
bulunmazsa oturma izni için başvuruda da bulunamaz. Bundan 
dolayı yabancı uyruklu öğrenciler Bosna Hersek’e giriş yaptıktan 
sonraki ilk 24 saat içerisinde yaşadıkları adresi yabancılar 
şubesine hemen bildirmeleri gerekmektedir. Eğer oturma izni 
işlemleri üniversite ile yapılıyorsa bu öğrencilerin bahsi geçen 
evrakları SACHS Departmanına teslim etmeleri yeterlidir.

Beyaz Kart Nasıl Alınır ve Gerekli Evraklar Nelerdir?
1. Yurtlarda kalan yabancı uyruklu öğrenciler SACHS Departmanı  
aracılığıyla Beyaz kart başvurusu yapabilirler. Bunun için sa-
dece pasaportlarını Bosna Hersek’e giriş yaptıktan sonraki 
ilk 24 saat içerisinde üniversitenin içerisinde bulunan SACHS 
Departmanına getirmeleri gerekmektedir.

2. Evlerde Kalan Yabancı uyruklu öğrencilerin ev sahiplerinden 
Beyaz kart başvurusu için almakla yükümlü  oldukları belgeler 
bulunmaktadır. Bu belgeler aşağıda belirtilmiştir;

• Ev sahibinin Nüfus cüzdanı fotokopisi (Belediyeden Onaylı)
• Tapu fotokopisi(Belediyeden onaylı)
• Ev sahibinin kayıtlı olduğu yeri belirten belge(Orjinal)
• Belediyede, ev sahibinin, öğrencinin kendi evinde kaldığına 
dair imzaladığı belge/kontrat (Belediyeden Onaylı).

Not: Yukarıda belirtilen belgelerin fotokopisi ile beyaz kart başvurusu 
yapılacaktır orjinal belgeler oturma izni başvurusunda yabancılar 
şubesine teslim edilecektir
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Ev sahibinden alınması gereken belgelerin Boşnakçası:
• Kopije licne karte ovjerene u opcini za jednu osobu
• ZK izvodak ovjeren u opcini 2X za jednu osobu
• Dvije CIPSove prijavnice ovjerene u opcini za jednu osobu
• Izjava vlasnika stana o stanovanju studenata u njegovom 
stanu,ovjerene u opcini za jednu osobu(ovjeren u opcini)

Öğrenciler yukarıda belirtilen belgeleri tamamladıktan sonra 
bütün evraklarını Yabancılar şubesine bağlı beyaz kart ofisine 
teslim ederek beyaz kart başvurusunda bulanabilirler. Ertesi 
gün saat 12.00’den sonra öğrencinin beyaz kartı hazırlanmış ve 
onaylanmış olarak öğrenciye teslim edilmektedir.Beyaz Kart Ofi-
si normal zamanlarda saat 13.00’e kadar çalışmaktadır. (Yoğun 
dönemlerde çalışma zamanları değişme göstermektedir.)

Not: Yabancı uyruklu Öğrenciler ev kiralarken ev sahibinin bu 
belgeleri sorunsuz ve zamanında hazırlayacağından emin olduk-
tan sonra evleri kiralamalıdırlar. Aksi takdirde ev sahibi belgeleri 
geç getirirse, öğrenciler beyaz kart ve oturma iznine başvuru 
zamanını geçirmiş olabilirler. Böyle bir olayla karşılaşmamak için 
ev kiralanırken bu belgelerin ev sahibinden talep edilmesi ger-
ekmektedir.

Oturma izni işlemleri için önemli adresler:

• Služba za poslove sa strancima (Yabancılar Şubesi)
  Adres: PIJAČNA 6/II, 71000 Sarajevo
  Tel: 033/772-950
  http://www.sps.gov.ba
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• Eurofarm Centar (Poliklinik) - Check-up
  Adres: Poliklinika Ilidža Butmirska Cesta 10
  Tel: 033/77 30 32 / 77 30 20 /77 30 40
  http://www.eurofarmcentar.ba/

• Općinski sud u Sarajevu (Adliye) - Sabıka Kaydı
  Adres: Ul. Šenoina 1, 71000 Sarajevo 
  Tel: 033 567-680
  http://www.oss.ba

Sıkça Sorulan Sorular

Oturma izni bütün yabancı öğrenciler için zorunlu mudur?
Evet, oturma izni Bosna Hersek’te öğrenim gören bütün yabancı 
öğrenciler için zorunludur ve her yıl başvuru yapılması gerekme-
ktedir.

Bosna Hersek’e giriş yaptıktan sonra oturma izni için yap-
mam gereken ilk işlem nedir?
Bosna Hersek’e giriş yaptıktan sonra ki ilk 24 saat içerisinde (eğer 
tatil günü ise ilk çalışma gününde) Pasaport ve ikamet edilen 
adresle ilgili belgelerle, Yabancılar Şubesine gidilerek, Beyaz 
Kart (Bijeli Kart) başvurusu yapılmalıdır. Beyaz Kart Ofisi normal 
zamanlarda saat 13.00’e kadar çalışmaktadır. Hazırlanan evraklar 
ertesi gün 12.00’den sonra teslim edilmektedir. Yoğun dönem-
lerde Yabancılar Şubesinin çalışma zamanları değişme göster-
ebilmektedir. Eğer oturma izni işlemleri üniversite ile yapılıyorsa 
bu öğrencilerin bahsi geçen evrakları SACHS Departmanına tes-
lim etmeleri yeterlidir.
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Oturma izni için bütün evrakları en son ne zaman yabancılar 
şubesine teslim etmek zorundayım?
Yeni öğrenciler veya daha önce oturma izni almamış olan 
öğrenciler, Bosna Hersek’e giriş yaptıktan sonraki ilk 24 saat 
içerisinde (eğer tatil günü ise ilk çalışma gününde) beyaz kart 
başvurusu yapmak zorundadırlar. Beyaz kart aldıktan sonra en 
geç 75 gün içerisinde yıllık oturma izni için evraklarını hazırlayıp 
yabancılar şubesine başvurmaları gerekmektedir. 75 günlük 
süre Bosna Hersek’e girdiğiniz gün itibari ile başlamaktadır.

Oturma izni için her yıl başvuru yapmak zorunda mıyım?
Evet, yabancı uyruklu öğrenciler her yıl oturma izni için başvuru 
yapmak zorundadırlar. Oturma izni bir (1) eğitim yılı için düzen-
lenir. Ancak, alınan oturma izninin süresi, pasaportun kullanım 
süresinden üç ay öncesine kadar düzenlenmektedir. Dolasıyla 
oturma iznine başvuru yapmak için pasaport süresinin asgari 
iki yıl olarak düzenlenmesi zorunludur. Bu işlemler için tavsiye 
edilen pasaport süresi 5 yıldır.     

Sticker nedir?
Sticker oturma izni için pasaporta yapıştırılan belgenin adıdır. 

Oturma izni için başvuru yaptıktan sonra sticker pasapor-
tuma ne zaman işlenir?
Oturma iznini veren makam yani yabancılar şubesi bununla ilgili 
kesin bir bilgi vermemektedir. Ancak, genellikle en geç 4 ay içer-
isinde sticker pasaportunuza işlenir.

Herhangi bir tarihe kadar oturma izni devam eden eski 
öğrencilerin yapması gerekenler nelerdir?
Oturma izni devam edip farklı ikamet adresinde kalan 
öğrencilerin yeni ikamet edilen adresin belgeleri ile Yabancılar



Şubesi’ne giderek adres değişikliği nedeniyle tekrar beyaz kart 
başvurusu yapması gerekmektedir. 

Geçen sene ikamet ettiği yerde ikamet eden öğrencilerin 
beyaz kart başvurusu yapmalarına gerek yoktur. Oturma izni 
için gerekli evrakları hazırlayıp en geç önceki oturma izninin 
bitimine 15 gün kalana kadar Yabancılar Şubesi’ne teslim etmek 
zorundadırlar.

Örneğin: Oturma izniniz 31.10.2013 tarihine kadar geçerli, bun-
dan dolayı yeni oturma izni için evraklarınızı en geç 16.10.2013 
tarihine kadar yabancılar şubesine götürüp,başvurunuzu yap-
mak zorundasınız. Oturma izninizi uzatmak için zamanında 
başvuru yapmadığınız takdirde Bosna Hersek’ten çıkış yapmak 
durumunda kalırsınız.

Oturma izni için pasaport süremin ne kadar olması gerekir?
Oturma iznine başvuru yapmak için pasaportunuzun en az 2 yıl 
süreli olması gerekmektedir. Üniversiteye kayıt olurken yabancı 
uyruklu öğrencilerimizin 10 yıllık pasaport almaları şiddetle 
tavsiye edilir.

 Oturma izni işlemlerinden kim sorumludur? 
Oturum izni işlemleri öğrenci ile Bosna Hersek devleti arasında 
gerçekleşen bir işlemdir ve öğrenci bu durumdan tamamen 
kendisi sorumludur.

Bosna-Hersek’te oturma iznini veren Yabancılar Şubesi 
hakkında daha detaylı bilgiye nerden ulaşabiliriz?
Yabancılar şubesi ve oturma izni hakkında detaylı bilgiye aşağıda 
belirtilen web sitesinden ulaşabilirsiniz.
www.sps.gov.ba

IUSBosna Hersek Oturma İzni Rehberi
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Özel Öğrenci Statüsü

Özel Öğrenci Statüsü alan öğrenciler pasaport geçerlilik süreler-
ini, harç ödemeden iki yıl uzatabilirler.

Erkek öğrenciler ise askerlik tecili yaptırabilmesi için özel öğrenci 
statüsü almaları gerekir. Aksi takdirde askerlik tecili işlemlerini 
yaptıramazlar.

Özel Öğrenci Statüsü Bosna Hersek’teki Türkiye Cumhuriyeti 
Konsolosluğu’na başvurularak alınır. Evrakları konsolosluğa tes-
lim ettikten sonra 1 ay ile 6 ay arasında Özel Öğrenci Statüsü 
Belgesi posta araçılığıyle elinize ulaştırılır. Öğrenci Statüsü’nün 
süreç takibi Konsolosluktan yapılmaktadır.

Özel Öğrenci Statüsü öğrencilerin pasaportlarını harçsız uzata-
bilme veya yeni pasaport alımlarında sadece defter parasını 
ödeyerek 2 yıl sureli alabilme imkânı sağlar. 

Özel Öğrenci Statüsü’nün ( erkek öğrenciler için) askerlik tecil 
işlemlerinde kullanılmaktadır. Özel Öğrenci Statüsü Bosna 
Hersek’teki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğundan alınır. Özel 
Öğrenci Statüsü için konsoloslukta bulunan bazı evraklar doldu-
rulup okulumuzdaki gerekli yerlerden imzalanıp tekrardan bu 
evrakları konsolosluğa teslim edilmesi gerekmektedir.
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Özel Öğrenci Statüsü için gerekli evraklar;
• Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi
• Hizmet Özel Belgesi
• Yıl Sonu Öğretim Durum Formu
• 3 adet vesikalık fotoğraf
• 2 adet Kimlik fotokopisi
• Öğrenci Belgesi
• Lise Diploma fotokopisi (Öğrenci İşleri’nden temin edilebilir.)
• LYS - YGS sonuç belgesi fotokopisi 

Yukarıdaki evrakları konsolosluğa teslim ettikten sonra 1 ay ile 
6 ay arasında Özel Öğrenci Statüsü çıkmaktadır. Özel Öğrenci 
Statüsü’nün süreç takibini Konsolosluktan yapılmaktadır. 
Uluslararası Saraybosna Üniversitesine (IUS), yeni kayıt yapan 
öğrencilerin özel öğrenci statüsüne ilk başvurusunu öğrenci 
IUS sosyal işler bölümüne bağlı vize bölümünden yardım alarak 
işlemlerini tamamlayabilirler.

Özel Öğrenci statüsü daha çok erkek öğrencilerin askerlik 
işlemlerin için kullanılır. Özel öğrenci statüsü alınmadığı tak-
dirde Türkiye’de erkek öğrenciler askerlik işlemlerini (tecil, mua-
yene vb.) yapamamaktadır.



IUS Bosna Hersek Oturma İzni Rehberi

Askerlik
Askerlik tecil işlemleri yukarıda anlatmış olduğumuz Özel 
öğrenci statüsünü aldıktan sonra yapılmaktadır. Askerlik te-
cili için Ekim-Kasım aylarıında gerekli evraklar (Özel Öğrenci 
Statüsü Fotokopisi, Öğrenci Belgesi, Hizmet Özel (EK G-2)) 
tamamlandıktan sonra konsolosluğa teslim edilir. Tecil işlemleri 
senelik yapılır. Her akademik yıl başlangıcında tecil işlemleri 
tekrarlanır. Bu işlemlerin tümü Bosna Hersek’te bulunan Türkiye 
Cumhuriyeti konsolosluğundan yapılmaktadır. Türkiye’de tecille 
alakalı hiçbir işlem yapılmamaktadır.

Sağlık Sigortası
Bosna Hersek’de eğitim gören yabancı öğrenciler sağlık sigortası 
yaptırmak zorundadırlar. Ayrıca sağlık sigortası, oturum izni 
almanın da önşartlarından biridir. IUS Vize Depatmanı sağlık 
sigortası konusunda öğrencile yardımcı olmaktadır.

Sosyal Kültürel Sağlık ve Spor Daire Başkanlığı



SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İngiliz Dili ve Edebiyatı 
Psikoloji 
Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı
Sosyal ve Siyasal Bilimler 

FASS
Faculty of Arts and Social Sciences

EKONOMİ VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İktisat
Uluslararası ve Halkla İlişkiler
İşletme ve Liderlik

FBA
Faculty of Business Administration

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Mimarlık
Genetik ve Biyomühendislik
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği

FENS
Faculty of Engineering and Natural Sciences



IUS
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
International University of Sarajevo www.ius.edu.ba

IUS İLETİŞİM
Hrasnička cesta 15, 71210 Ilidža, Sarajevo/Bosna i Hercegovina
Telefon: + 387 33 957 101/102, Fax: + 387 33 957 105

SACHS (Social, Cultural, Health and Sport Activities Department) İLETİŞİM
Hrasnička cesta 15, 71210 Ilidža, Sarajevo/Bosna i Hercegovina
Telefon: + 387 33 957 156, Fax: + 387 33 957 105
sachs@ius.edu.ba

Benim geleceğim,
benim tercihim!

IUS


