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  FRANSA İÇİN 2019-2020 DÖNEMİ UMRE PROGRAMI 
 

1) 2019 yılı sonunda Yılbaşı umresi, ayrıca, -sınırlı sayıda olmak üzere -Kudüs bağlantılı umre 

programı düzenlenmiştir. Şubat ve Nisan tatillerinde 2 haftalık umre turları ile Ramazan umresi 

ise ayrıca duyurulacaktır. Bunun dışında, en az 35 umreciden oluşan gruplara, en az 6 hafta 

önceden talep edilmesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından onaylanması  halinde ilgili 

tarihlerde özel turlar düzenlenebilecektir. Bu turların fiyat ve şartları da ayrıca belirlenecektir.  

2) Bu turlarda 30 umreci kaydeden din görevlilerimiz tercih edilecektir. 

3) Gruplarımız yaklaşık 45 kişilik olarak planlanmaktadır. Fazla başvuru durumunda 

umrecilerimizle istişare edilerek başka bir tura aktarılabilecektir. 

4) Gidiş-dönüşler Paris CDG, Lyon, Basel, Bordo, Cidde, Medine ve Tel Aviv havalimanlarından 

İstanbul aktarmalı olarak yapılacaktır. Evden havalimanına ve havalimanından eve ulaşımlar ise 

umrecilerin kendi imkânlarıyla gerçekleşecektir. Dönüşü açık bilet verilememektedir. Ancak 

umrecilerimiz fark ödeyerek kendileri değişiklik yapabileceklerdir. İstanbul’dan binip yine 

İstanbul’da inecek olan 22 yaşından büyük umrecilerimiz 100 Avro daha eksik ödeyeceklerdir. 

5) Program ‘önce Mekke sonra Medine’ şeklindedir. Medine’de oteller Harem’e yürüme 

mesafesindedir. Mekke’de ise Harem’e ulaşım servisle sağlanacaktır. 2, 3 ve 4 kişilik odalarda 

konaklanacak; sabah kahvaltısı ve akşam yemeği otelde tabldot şeklinde verilecektir. Kudüs 

bağlantılı umre programı ise Kudüs, Mekke ve Medine şeklinde olacaktır. 

6) Suudi Arabistan’a varıştan itibaren ‘Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu’na dâhil 

olunacak ve verilen hizmetlerin tamamından (ulaşım, sağlık, hastane, ambulans, kayıp, karşılama, 

irşat, Arafat, Mina, Müzdelife, vs.) yararlanılacaktır. 

7) Gidiş ve dönüşü Fransa’dan yazılmakla birlikte, herhangi bir sebeple Fransa-İstanbul uçuşunu 

gerçekleştiremeyenler, dönüşte de İstanbul-Fransa uçuşundan yararlanamayacaklardır. 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR VE BELGELER 
 

1) Dönüş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli ve 3 boş vize sayfası bulunan biyometrik fotoğraflı 

Türk veya Fransız pasaportu aslı ve fotokopisi (Çifte vatandaş olanların Türk Pasaportu ile 

başvurmaları daha uygun olacaktır). 

2) Kudüs bağlantılı umre vizeleri sadece Türk pasaportuyla alınacaktır. 

3) Fransa vatandaşlığı olmayanlar için uçuş tarihinden itibaren en az 2 ay geçerli olan oturum 

kartının aslı ve fotokopisi. 

4) Fransa vatandaşı olanlar için Fransız kimliğin fotokopisi 

5) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Türk vatandaşları için). 

6) ACW 135 menenjit aşısının yapıldığını gösteren WHO logolu sarı renkli imzalanıp 

kaşelenmiş son üç yıla ait uluslararası aşı karnesinin aslı.  

7) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf. (Arkasına kişinin adı-soyadı 

yazılacaktır). 

8) 18 yaşından küçükler için belediye tarafından kaşelenmiş  veli muvafakatı (autorisation de 

sortie du territoire) ve ebeveynin Fransa’ya ait renkli kimlik fotokopisi. https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F1359 

9) Ödeme havale şeklinde yapılacaktır; açıklama kısmına, umrecinin adı, soyadı, pasaport 

numarası yazılacak ve ‘umre ücreti’ olduğu belirtilecektir. (Örnek: Ahmet KARAHAN 

U19755590 1.Tur Umre ücreti). 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
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10) 45 ile 18 yaşında olan bayanlar mahremiz umreye gidebileceklerdir. 

11) 18 yaşında küçük bayanlar Türk pasaportuyla müracaat edildiğinde umreye 

gidebileceklerdir. Eğer Fransız pasaportuyla müracaat edelerse Suudi Arabistan makamlarınca 

umre vizesi verilmediğinden, bu bayanların başvurusu ancak 18 yaşından büyük erkek 

mahremi (refakatçisi) ile birlikte kabul edilecektir. Bu durumda olan bayanlar evlilik yahut aile 

cüzdanını da teslim edeceklerdir.  

12) Son teslim tarihinden sonra gönderilen evraklar dikkate alınmayacaktır.  

 

YILBAŞI TATİLİ UMRE PROGRAMLARI 

 

1. Yılbaşı tatili 1. Tur (13 günlük yol dahil) Umre Programı: 
 

Gidişler takriben 22-23 Aralık 2019 tarihleri arasında başlayacak, dönüşler ise takriben 03-04 Ocak 

2020 tarihleri arasında gerçekleşecektir. 7-8 gün Mekke, 3-4 gün Medine şeklinde planlanmaktadır. 

(Gidiş ve dönüşler Paris (Charles de Gaulle), Lyon, Basel, Bordeaux, İstanbul, Cidde ve Medine 

havalimanlarından olacaktır. 

 

SON BAŞVURU TARİHİ : 15.11.2019  

SON EVRAK TESLİM TARİHİ :  18.11.2019 

 

1. TUR 
2 Kişilik Oda 

(kişi başına) 

3 Kişilik Oda 

(kişi başına) 

4,Kişilik 

Oda (kişi 

başına) 

25 ay - 11 

yaş arası * 

(kişi başına) 

00 – 24 ay 

arası ** 

(kişi başına) 

Yılbaşı tatili Umre tutarı 1.690 € 1.625 € 1.550  € 995  € 350 € 

25 yaş altı öğrenci tutarı* 1.470 € 1.405 € 1.330 € 995 € 350 € 

 

 

 

2. Yılbaşı tatili 2. Tur (17 günlük yol dahil) Kudüs Bağlantılı Umre Programı : 

 

Bu yıl sınırlı kontenjan ile ‘Kudüs Bağlantılı Umre Programı’ düzenlenecek, vizeleri ise sadece 

Türk pasaportuyla alınacaktır. Gidişler takriben 19-20 Aralık 2019 tarihleri arasında başlayacak, 

dönüşler ise takriben 04-05 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleşecektir. 4 gün Kudüs, 9 gün 

Mekke, 3 gün Medine şeklinde planlanmaktadır. (Gidiş ve dönüşler Paris (Charles de Gaulle), Lyon, 

Basel, Bordeaux, İstanbul, Tel Aviv, Cidde ve Medine havalimanlarından olacaktır.  

 

SON BAŞVURU TARİHİ : 15.11.2019  

SON EVRAK TESLİM TARİHİ :  18.11.2019 

 

 2. TUR 
2 Kişilik Oda 

(kişi başına) 

3 Kişilik Oda 

(kişi başına) 

4,Kişilik 

Oda (kişi 

başına) 

25 ay - 11 

yaş arası * 

(kişi başına) 

00 – 24 ay 

arası ** 

(kişi başına) 

Yılbaşı tatili Kudüs 

Bağlantılı Umre tutarı  
2.290 € 2.240 € 2.190 € 1.670 € 350 € 

25 yaş altı öğrenci tutarı* 2.070 € 2.020 € 1.970 € 1.670 € 350 € 
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ŞUBAT TATİLİ UMRE PROGRAMLARI 

 

1. Şubat ara tatili 3. Tur (15 günlük yol dahil) Umre Programı: 
 

Gidişler takriben 8-9 Şubat 2020 tarihleri arasında başlayacak, dönüşler ise takriben 22-23 Şubat 

2020 tarihleri arasında gerçekleşecektir. 9-10 gün Mekke, 4-5 gün Medine şeklinde planlanmaktadır. 

(Gidiş ve dönüşler Paris (Charles de Gaulle), Lyon, Basel, Bordeaux, İstanbul, Cidde ve Medine 

havalimanlarından olacaktır. 

 

SON BAŞVURU TARİHİ : 03.01.2020 

SON EVRAK TESLİM TARİHİ : 06.01.2020 

 

3. TUR 
2 Kişilik Oda 

(kişi başına) 

3 Kişilik Oda 

(kişi başına) 

4,Kişilik Oda 

(kişi başına) 

25 ay - 11 

yaş arası * 

(kişi 

başına) 

00 – 24 ay 

arası ** 

(kişi başına) 

Şubat ara tatili Umre tutarı  1.590 € 1.540 € 1.490 € 1.140 € 440 € 

25 yaş altı öğrenci tutarı* 1.490 € 1.440 € 1.390 € 1.140 € 440 € 

 

 

 

2. Şubat ara tatili  4. Tur (15 günlük yol dahil) Umre Programı: 
 

Gidişler takriben 15-16 Şubat 2020 tarihleri arasında başlayacak, dönüşler ise takriben 29 Şubat-1 

Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşecektir. 9-10 gün Mekke, 4-5 gün Medine şeklinde 

planlanmaktadır. (Gidiş ve dönüşler Paris (Charles de Gaulle), Lyon, Basel, Bordeaux, İstanbul, 

Cidde ve Medine havalimanlarından olacaktır. 

 

SON BAŞVURU TARİHİ : 10.01.2020 

SON EVRAK TESLİM TARİHİ : 13.01.2020 

 

4. TUR 
2 Kişilik Oda 

(kişi başına) 

3 Kişilik Oda 

(kişi başına) 

4,Kişilik Oda 

(kişi başına) 

25 ay - 11 

yaş arası * 

(kişi 

başına) 

00 – 24 ay 

arası ** 

(kişi başına) 

Şubat ara tatili Umre tutarı  1.590 € 1.540 € 1.490 € 1.140 € 440 € 

25 yaş altı öğrenci tutarı* 1.490 € 1.440 € 1.390 € 1.140 € 440 € 

 

 

 

3. Şubat ara tatili 5. Tur (15 günlük yol dahil) Umre Programı: 
 

Gidişler takriben 22-23 Şubat 2020 tarihleri arasında başlayacak, dönüşler ise takriben 7-8 Mart 

2020 tarihleri arasında gerçekleşecektir. 9-10 gün Mekke, 4-5 gün Medine şeklinde planlanmaktadır. 

(Gidiş ve dönüşler Paris (Charles de Gaulle), Lyon, Basel, Bordeaux, İstanbul, Cidde ve Medine  

havalimanlarından olacaktır. 

 



T.C. 

PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ 

Din Hizmetleri Müşavirliği 

 

4 

SON BAŞVURU TARİHİ : 17.01.2020 

SON EVRAK TESLİM TARİHİ : 20.01.2020 

 

5. TUR 
2 Kişilik Oda 

(kişi başına) 

3 Kişilik Oda 

(kişi başına) 

4,Kişilik Oda 

(kişi başına) 

25 ay - 11 

yaş arası * 

(kişi 

başına) 

00 – 24 ay 

arası ** 

(kişi başına) 

Şubat ara tatili Umre tutarı  1.590 € 1.540 € 1.490 € 1.140 € 440 € 

25 yaş altı öğrenci tutarı* 1.490 € 1.440 € 1.390 € 1.140 € 440 € 

 

 

NİSAN TATİLİ UMRE PROGRAMLARI 

 

1. Nisan ara tatili 6. Tur (15 günlük yol dahil) Umre Programı: 
 

Gidişler takriben 4-5 Nisan 2020 tarihleri arasında başlayacak, dönüşler ise takriben 18-19 Nisan 

2020 tarihleri arasında gerçekleşecektir. 9-10 gün Mekke, 4-5 gün Medine şeklinde planlanmaktadır. 

(Gidiş ve dönüşler Paris (Charles de Gaulle), Lyon, Basel, Bordeaux, İstanbul, Cidde ve Medine 

havalimanlarından olacaktır. 

 

SON BAŞVURU TARİHİ : 28.02.2020 

SON EVRAK TESLİM TARİHİ : 02.03.2020 

 

6. TUR 
2 Kişilik Oda 

(kişi başına) 

3 Kişilik Oda 

(kişi başına) 

4,Kişilik Oda 

(kişi başına) 

25 ay - 11 

yaş arası * 

(kişi 

başına) 

00 – 24 ay 

arası ** 

(kişi başına) 

Nisan ara tatili Umre tutarı  1.690 € 1.640 € 1.590 € 1.190 € 440 € 

25 yaş altı öğrenci tutarı* 1.490 € 1.440 € 1.390 € 1.190 € 440 € 

 

 

2. Nisan ara tatili 7. Tur (13 günlük yol dahil) Umre Programı: 
 

Gidişler takriben 11 Nisan 2020 tarihleri arasında başlayacak, dönüşler ise 23 Nisan 2020 tarihleri 

arasında gerçekleşecektir. 7-8 gün Mekke, 3-4 gün Medine şeklinde planlanmaktadır. (Gidiş ve 

dönüşler Paris (Charles de Gaulle), Lyon, Basel, Bordeaux, İstanbul, Cidde ve Medine 

havalimanlarından olacaktır. 

 

SON BAŞVURU TARİHİ : 06.03.2020 

SON EVRAK TESLİM TARİHİ : 09.03.2020 

 

7. TUR 
2 Kişilik Oda 

(kişi başına) 

3 Kişilik Oda 

(kişi başına) 

4,Kişilik Oda 

(kişi başına) 

25 ay - 11 

yaş arası * 

(kişi 

başına) 

00 – 24 ay 

arası ** 

(kişi başına) 

Nisan ara tatili Umre tutarı  1.690 € 1.640 € 1.590 € 1.190 € 440 € 

25 yaş altı öğrenci tutarı* 1.490 € 1.440 € 1.390 € 1.190 € 440 € 
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3. Nisan ara tatili 8. Tur (14 günlük yol dahil) Umre Programı: 
 

Gidişler takriben 20 Nisan 2020 tarihleri arasında başlayacak, dönüşler ise 3 Mayıs 2020 tarihleri 

arasında gerçekleşecektir. 9 gün Mekke, 4 gün Medine şeklinde planlanmaktadır. (Gidiş ve dönüşler 

Paris (Charles de Gaulle), Lyon, Basel, Bordeaux, İstanbul, Cidde ve Medine havalimanlarından 

olacaktır. 

 

SON BAŞVURU TARİHİ : 13.03.2020 

SON EVRAK TESLİM TARİHİ : 16.03.2020 

 

8. TUR 
2 Kişilik Oda 

(kişi başına) 

3 Kişilik Oda 

(kişi başına) 

4,Kişilik Oda 

(kişi başına) 

25 ay - 11 

yaş arası * 

(kişi 

başına) 

00 – 24 ay 

arası ** 

(kişi başına) 

Nisan ara tatili Umre tutarı  1.690 € 1.640 € 1.590 € 1.190 € 440 € 

25 yaş altı öğrenci tutarı* 1.490 € 1.440 € 1.390 € 1.190 € 440 € 

 

 

RAMAZAN UMRE PROGRAMI 
 

4.   Ramazan ayı (18 günlük yol dahil) Umre Programı: 
 

Gidişler takriben 9 Mayıs 2020 tarihleri arasında başlayacak, dönüşler ise 26 Mayıs 2020 tarihleri 

arasında gerçekleşecektir. 7-8 gün Mekke, 3-4 gün Medine şeklinde planlanmaktadır. (Gidiş ve 

dönüşler Paris (Charles de Gaulle), Lyon, Basel, Bordeaux, İstanbul, Cidde ve Medine 

havalimanlarından olacaktır. 

 

SON BAŞVURU TARİHİ : 03.04.2020 

SON EVRAK TESLİM TARİHİ : 06.04.2020 

 

9. TUR 
2 Kişilik Oda 

(kişi başına) 

3 Kişilik Oda 

(kişi başına) 

4 Kişilik Oda 

(kişi başına) 

25 ay - 11 

yaş arası * 

(kişi 

başına) 

00 – 24 ay 

arası ** 

(kişi başına) 

Ramazan Umre tutarı  
 

    

25 yaş altı öğrenci tutarı*      

 

Tablolarla ilgili açıklamalar: 

(1) Uçuş tarihlerinde 1-2 günlük değişiklik olabilir. 

(2) * “25 yaş altı öğrenci” indiriminden yararlanmak için öğrenci belgesi ibraz edilmesi 

gerekmektedir. 

(3) **25 ay -11 yaş arası çocuklar için anne-babanın kalacağı odaya ilave yatak verilecektir. 

(4) *** 0- 24 ay arası olan çocuklar için ise ilave yatak verilmeyecektir. 

Yaş hesaplamasında umreden dönüş tarihi esas alınmaktadır. 

 

 

 

 

FİYATLAR DAHA SONRA HTTPS://HACDITIB.COM SİTESİNDE 

AÇIKLANACAKTIR. 
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KAYIT İŞLEMLERİ 
 

1) Paris, Lyon, Strazburg, Bordo Din Hizmetleri Ataşelikleri, DİTİB büroları ve DİTİB 

camilerinde görevlilerimizden umre ile ilgili bilgi alınabileceği gibi, umre kayıtları da 

onlar tarafından yapılacaktır. 

 

2) Kayıt için yapılması gerekenler: 

- www.hacditib.com sitesinde detaylı duyurular yayınlacaktır. 

- Umre Kayıt Formu” online olarak doldurulacak ve çıktısı alınıp imzalanacaktır. 

- Kayıt yapıldığı andan itibaren tüm başvuru evrakı Fransa DİTİB’in Bagnolet adresine 

gönderilecektir. 

 Bilgilerin doğru ve eksiksiz olmasından kayıt görevlisi ve umre adayı eşit olarak sorumludur. 

Zira vize alımı, uçak ve otel rezervasyonu, kafile ve oda planlaması, umre adaylarımızın 

bilgilendirilmesi ve umreyle ilgili tüm işlemler bu bilgilerle yapılacaktır. Bu sebeple kimlik, adres, 

pasaport ve seyahat bilgileri, oda tercihi, akraba olanların akrabalık derecesi, refakatçisinin ve birlikte 

seyahat etmek istediği kişilerin isimleri ve kayıt numaraları, odada birlikte kalmak istediği kişilerin 

isimlerinin doğru ve eksiksiz kaydedilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca umre adayımızın kendi e-

posta adresinin ve cep telefonunun kaydedilmesi de önemli olduğundan bu alanlara kesinlikle din 

görevlisinin, derneğin veya dernek yöneticisinin e-posta adresi ve telefon numarası yazılmayacaktır. 

Bundan dolayı bilgilerin hatalı girilmesinden kaynaklanan aksaklıklardan Müşavirliğimiz sorumlu 

olmayacaktır. Ayrıca adaylarımız umre ile ilgili her türlü soru ve sorunlarını umre@ditib.fr adresine 

ileteceklerdir. 

3) Her bir umrecinin evrakı görevlimiz tarafından kontrol edilerek teslim alınacak; eksik evrakı 

olanların kaydı kesinlikle yapılmayacaktır.  

4) Kayıt esnasında her umreci tek tek kaydedilecek, 45 yaşından küçük bayanların kaydı yapılırken 

mutlaka mahremi (refakatçisi) eklenecek ve akrabalık derecesi belirtilecektir. 

5) Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra Kayıt Formu 2 nüsha olarak yazdırılıp umreci ve kayıt 

görevlisi tarafından imzalanacak; bir nüshası umreciye verilecek, diğer nüshası da “son evrak 

teslim tarihine kadar” görevliler tarafından Hac-Umre Bürosu’nun “58 Rue Lénine, 93170 

Bagnolet” adresine gönderilecektir.  

 

BİLİNMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR 
 

1) Vizelerin alınmasında Suudi Arabistan ve İsrail Büyükelçiliğinin kıstasları belirleyici 

olduğundan, bazı adaylara vize alınamamasından Din Hizmetleri Müşavirliğimiz sorumlu 

değildir. 

2) Umrecilerimiz Kudüs, Tel Aviv, Cidde, Mekke ve Medine’de Diyanet İşleri Başkanlığımızın 

sağlık hizmetlerinden yararlanacak olmakla birlikte, kronik hastalığı olanların kullandıkları 

ilaçlardan yanlarına yeterince almaları, ayrıca bu ilaçlara dair doktordan alacakları İngilizce 

veya Arapça bir belgeyi yanlarında bulundurmaları uygun olacaktır. 

3) Umreciler söz konusu ülkelere girmesi yasak olan maddeleri ve yayınları yanlarında 

bulundurmayacaklardır. 

4) Umreciler Din Hizmetleri Müşavirliğince hazırlanan seyahat programına aynen uymakla 

yükümlüdürler; haklı sebepler veya kafile başkanınca takdir edilecek mazeretler dışında 

yerleştirildikleri gruptan ayrılmayacaklardır. 

mailto:%20umre@ditib.fr
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5) Umrecilerimiz Mekke ve Medine’deki ikamet yerlerinde ve seyahat esnasında sebep olacakları 

her çeşit zararı tazmin etmekle yükümlüdürler. 

6) Suudi Arabistan kurum ve kuruluşlarından kaynaklanabilecek olumsuzluklardan Din Hizmetleri 

Müşavirliği sorumlu değildir. 

7) Umreye gitmekten vazgeçilmesi durumunda, vazgeçtiklerini Müşavirliğimize yazılı olarak 

bildirdikleri tarih itibariyle; otel, uçak, vize ve benzeri işlemler için yapılan ödemeler 

düşüldükten sonra kalan meblağ, bildirecek banka hesabına havale edilir. 

8) Başvurudan sonra, ancak seyahatten önce vefat eden umrecimizin parası, -o tarihe kadar yapılan 

masraflar düşülerek- kanuni işlemlerin tamamlanmasından sonra varislerine iade edilecektir. 

9) Suudi Arabistan’da vefat edenlerin cenazeleri vefat ettikleri yerde defnedilmektedir. Ölen 

kişinin üzerinden çıkan değerli eşyalarla paralar Din Hizmetleri Müşavirliğine intikal ettiği 

takdirde kanuni varislerine iade edilecektir. Defin ile ilgili her türlü işlemler Diyanet İşleri 

Başkanlığınca yürütülmektedir. 

10) Uçuşlarla ilgili gecikme veya maddi, fizikî ve bedenî mağduriyetler, bagajların geç gelmesi ve 

kaybolması gibi sorunlardan ilgili havayolu şirketi sorumludur. Bu tür sorunların, uluslararası 

antlaşmalar gereği, bizzat yolcu veya bir yakını tarafından havayolu şirketine aktarılması 

gerekmektedir. Bunlarla ilgili her türlü yazışma, yolcu ile havayolu şirketi arasında gerçekleşir. 

11) Burada yazılı olmayan hususlarda meydana gelecek sorun ve anlaşmazlıklar, Paris Din 

Hizmetleri Müşavirliği tarafından imkan nispetinden çözüme kavuşturulacaktır. 

12) Kayıt yaptıran umrecilerimiz bu duyuruda belirtilen hususları kabul etmiş sayılırlar. 

13) Umreci adaylarımıza aşağıdaki malzemeler verilecektir: 

✓ Erkeklere ihram seti, hanımlara ise havlu seti, 
✓ Erkeklere ihram kemeri, hanımlara ise başörtüsü, 
✓ “Kutsal İklimde Dua” kitabı, 
✓ “Tavaf ve Say Duaları” kitabı, 
✓ Seccade, 
✓ Terlik çantası, 
✓ Sırt çantası, 
✓ Kokusuz sabun, 
✓ Maske. 

   
 

Tüm umreci adaylarımıza makbul ve mebrur bir umre yapmalarını diliyoruz. 

 

DİTİB HAC VE UMRE BÜROSU 

İLETİŞİM BİLGİ VE ADRESİ 

 

 

BANKA BİLGİLERİ 

 

 

 

58 Rue Lenine, 

93170 Bagnolet 

01.43.62.16.16 

umre@ditib.fr  

 

HESAP ADI : Sosyal Hizmetleri Müşavirliği 

BANKA ADI: KUVEYT TURK 

IBAN: DE96 5023 4500 0283 6800 06 

BIC / SWIFT : KTAGDEFF 
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