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19.01.2019 :Le bureau exécutif(UDETTISTANBUL) a tenu une réunion le samedi 

19.01.2019 . Pendant cette réunion des sujets tels que la préparation à L’assemblée 
Général (AG) qui aura lieu à Karabuk le 08 février prochain , la recherche de sponsors ou 
service pour aller participer à l’AG . 
Élire deux personnes pour représenter Istanbul dans le concours de culture générale à 
l’AG , 
Former une équipe dynamique d’Istanbul pour participer à l’AG . 
En ce qui concerne la cotisation mensuelle, la trésorerie attend de chaque membre de 
payer l’argent de ce semestre (pour 4 mois )qui est 50₺ par personne (20₺ pour la caisse 
d’istanbul et 30 ₺ pour UDETTC ) 
Il y’a également parlé comment accueillir les nouveaux étudiants qui viennent et leur 
organiser une journée d’orientation.U.D.E.T İstanbul . 
 



26.01.2019:Un match amical de l’équipe UDETT Istanbul entre elle et 
préparation pour le tournoi de l’AG . 
 
UDETTİstanbul takımı dostluk maçı ve aynı zamanda Genel kurulum turnuvasına 
hazırlıklar  



02.02.2019:Une Match amical et de préparation de l’équipe de UDETTISTANBUL . 

İstanbul UDET takımı bir dostluk maçı yapıp ayni zamanda genel kurulum turnuvasına 
da hazırlıklar . 



 06.02.2019 :Une délégation du bureau exécutif a fait une rencontre le 

06.02.2019 avec le Vakif Ilam trouvant à Üskudar , nous avons présenté notre 
union et expliqué ses objectifs. Nous avons également discuté sur les cas de nous 
trouver des yurts(dortoirs) à prix abordable à nos compatriotes nouvellement 
arrivés. Et de nous soutenir dans la réalisation de notre bibliothèque. Ils nous ont 
donné quelques promesses et des propositions . 



11/02/2019:Participation de l’équipe d’Istanbul à l’AG ,elle est qualifiée 

jusqu’au demi final en battant l’équipe de la ville de Bilecik. İstanbul 3-2 Bilecik 
.Battue au demi final du tournoi par équipe d’Afyon . Istanbul 1 - Afyon 3  



15.02.2019 : Udett İstanbul yönetim kuruludan bir kısım tarafından 

gerçekleştirilen çad'dan gelen yeni hemşirelerimize, hem ziyaret hem de 
oryantasyon yapıldı. Kartalda yerleşen arkadaşlarımızın yurtta yaşamı ve yurdun 
disiplinleri ve sıkıntıları anlatırken, bazı şikayetler ve görüşleri de aldık. Buluşma 
ve sohbetimiz sona ererken yurt idareleriyle de kısa bir toplantı gerçekleştik, 
yurt müdürü de bizden çok memnun ve yeni gelen arkadaşlarımıza da ara ara 
ziyarete gelmemizi rica da bulundu. 



28.02.2019:Participation a l’accueil et la cérémonie de remise du titre de 

doctorat honoris causa au Président de la république du Tchad S.E İdriss Déby 
Itno par l’université de Karabuk en Turquie a Ankara  . 
 



03.04.2019: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası tıp önlük 
giyme törenine katıldık . Gelecek Doktorlarımız Nassour ve 
Rahmata’ya tebrik eder ve başarılılar diledik. 
 
 



12.04.2019 : Genel Başkanımız  Musa Hissein Musa ve 
delegasyonu ile beraber Kartal’da kalan kardeşlerimizi sohbet , 
Oryantasyon ve genel bilgi  için ziyarete gittik . Çok güzel bir zaman 
geçirdik beraber  



14.04.2019 :rencontre général des étudiants tchadiens à Istanbul . 

C’était une journée de connaissance ,orientation ,de parler 
d’importance de L’UDETTC ,la cotisation mensuel  et la vie 
estudiantine a Istanbul et présentation du Bureau . 
 
 

https://www.facebook.com/uniondesetudiantstchadiensaistanbul/photos/pcb.352070802181787/352070422181825/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAT1yvDG9yU9zr-F1JXvlBzAWQKwfBdz-9uqNPyaiyGJL5ACmqeNKM3G8_Ku-tqhHpiMxBP6FjAfPQe&__xts__[0]=68.ARABVoblHOEuAjyb1B-VpgVobdzpJror67cFsumwA-eEI9-CxyktoFjIocVxvNXYL3pTEyX4PO9ZrH6vVr27PVVuJ539JRF5nER-1aMHMvgHqcf6nFPm2BVL97lEFJNvfvB2G0x9hIH9VFWYe0fOXzc80UphDTeajk6Im1Kc9pfesZhDTV60xCX00EunZnhFBwzkIumfeBKHRcJoZBzd9nNsXiTSCNf3c8rtNXhwkRxEkPUeFJkkBXFBkUJaQwTVJ0ONz-sVo2igpgUn3SmVV5cLZa0Cfv01TyRUSpHFljOwg38dwi1D_rQiU1EVtG1ndc9GXG960PZAls5ZFX5ifVQ


27.04.2019 :12.Uluslararası öğrenci buluşmasında Çad 
yöresel dans gösterisi yaptik . 



28.04.2019 :İstanbul’da gerçekleşen 12. Uluslararası öğrenci 
buluşmasında Sayın UDEF başkanımız Mehmet Polat ve Bab-i-alem 
uluslararası derneği Başkanımız sayın Mehmet Kara ile beraber 
Çad stantı ziyaretinden kareler . 
 
 



04.05.2019: Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen , 
UDEF tarafından düzenlenen 12.uluslararası öğrenci buluşması 
programın finali programinda . 



30.05.2019 : TUMED ve YTB ile birlikte düzenlenen Türkiye 
mezunları programına katıldık .Bu güzel programında emeği geçen 
herkese teşekkür eder ve mezun kardeşim Yusuf Nadif’e en başarılı 
mezun olarak seçildiğinden dolayı tebrik eder ve hayatında 
başarılar diledik. Ayrıca TUMED Başkanı Sayın Ergash Jumaev de 
bizi davet ettiği için teşekkürlerimizi sunduk. 



01.06.2019: quelques photos lors de l’invitation de la 
Fédération de futurs leaders d’Afrique qui a sa tête notre 
compatriote Mahamat ALI Abdelkerim, la journée a commencé 
par lecture complète du Quran , un iftar en famille , quelques 
débats et à la fin par remise des certificats. 



02.06.2019: Ramazan ayının son iftarı beraberce Çad iftarı yaparak 
geçirildi . İftardan sonra ise ayni yerde bu fırsatı ile yönetim kurulu 
toplantısı düzenlendi ve Ramazan bayramı beraber kutlaması için 
hazırlıklar hakkında konuşuldu . 



04.06.2019: Celebration de la fete de Ramadan en Famille a la 
Tchadienne. Ramazan Bayramı beraberce kutladık. 



26.06.2019: Un match amical de l’équipe d’UDETT İstanbul , préparation à la 

tournoie d’UDETTC qui aura lieu dans bientôt ainsi sa match avec l’équipe de la 
Côte d’Ivoire le dimanche prochain . 



26.06.2019: Par l’invitation de l’union des étudiants djiboutiens 
à Istanbul à leur fête d’indépendance ,le président de l’union des 
tchadiens à Istanbul Mr Ahmat Khamis Rozi et le vice président Mr 
Youssouf İbrahim ont participé à cet événement historique de nos 
frères djiboutiens.  



 30.07.2019: 2018-2019 mezun 🎓  olan 
kardeşlerimizle törene katıldık onların yanında . 



 16.07.2019 : 15 Temmuz’da bab-ı alem uluslararası öğrenci 
derneği tarafından düzenlenen Boğaz turu ve ayni 
zamanda öğrenci buluşmasın katılım belgesi verildiği 
programından kalan birkaç karele 



 17.07.2019'da Udettc İstanbul yönetim kurulu üyeleri 
tarafından MAARİF VAKFI'na ziyaret etti. Mezun takıp 
daire başkanı ve Afrika bölge sorumlusu gibi MAARİF 
VAKFI'NIN bir kaç üyeleriyle görüştük. UDETTC'i ve 
İstanbul'daki birliğimizi anlatarak ve bahsederek bir çok 
konu konuşuldu, yaptığımız faaliyetlerden söz ederek ve 
yapacakta olan faaliyetlerimizi sunduk. Böylece iletişim 
bilgilerimizi alarak onlardan ayrıldık 



 29.07.2019: yönetim kurulu olarak , Göztepe gözcübaba 
yurdunda kalan kardeşlerimizi ziyaret ederek ,yurt 
Müdürüyle de görüşmemiz oldu. 
Görüşmemizde , geçenlerde yurtta kalan kardeşlerimizin 
yaşadıkları problem , onları saldıran kişinin şimdi ki 
durumunu , suçlu kişiyi polisler tarafından tutuklanıp 
tutuklanmadığını hakkında bilgi aldık aynı zamanda 
tutukladıktan sonraki süreçte yapmamız gereken şeyleri 
konuştuk . 



 02.08.2019: Udettistanbul takımı kendi aralarında bir 
dostluk maçı aynı zamanda 13-15 Ağustos tarihleri arasında 
Ankara’da düzenlenecek UDETTC turnuvasına hazırlıklara 
devam ediyor. 

  
 



 07.08.2019: UDETTİSTANBUL bir dostluk maçı 
yapıp Ankara’da gerçekleşecek olan UDETTC 
turnuvasına son hazırlıkları gerçekleştirdi . 

  
 



 Çad bağımsızlık günü 59. Yıl dönümü kutlamı için 
Ankara da. 

 15.08.2019 



 11.09.2019: bugün , yönetim kurulundan bir delegasyon olarak sağlık 

Bilimleri üniversitesini ziyaret ettik, ziyaretimizde rektörlük, tıp 
fakültesi dekanlığı, Uluslararası ofisi ve Tömerdeki yetkilerle görüştük . 
Görüşmemizde özellikle orda okuyan Çadlı öğrencilerin 
problemlerinden , iki yıllık bölüm verenlere dört yıllığa değiştirmesi 
,Bölümleri Ankara’da olan kaçkişinin İstanbul’a değiştirmesi , İkamet 
problem ve Tömer’de yeni gelenleri çok bekletmesi ve lisansı Çad’da 
bitiren direk yükseklisansa başlamaları gibi konulardan bahsedildi  



 14.09.2019:yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda 
konuşulan konular : 
*° İstanbul'daki öğrencilerin yurt, oturma izni (ikamet) ve bölüm değişmeleri 
gibi yaşayan problemler ...* 
*° çad'dan yeni gelecek olan arkadaşlarımıza teşvik ve yurt ayarlamaları 
,oryantasion günü yapılması......* 
° *yeni göreve başlayanlarla tanışma be Gelecek planlarımız ve faaliyetlerimizi 
hakkında konuşması ....* 
° *Yönetm kurulununda bazı kadro değişimleri ve Başkan Ahmat K.ROZİ 
yakında yolculuğa gitmesi ve yokluğunda başkan yardımcısının İmam Hisseini 
sorumluluk alması * 
° **Haftaya bir piknik planlanması* * 
* Böylece toplantımız bizi ve yeni gelecek olan arkadaşlarımızı ilgilenen 
konuları konuşarak toplantı sona erdi. 

  
 



 17.09.2019: Yönetim kurulundan bir delegasyon, sağlık 
Bilimleri üniversitesi rektörlük ziyaretinde. Görüşme 
Rektör yardımcısı Pr.Dr. Yunus Karakoç ile gerçekleşti , 
görüşmede özellikle bölüm değiştirme , lisans ve yüksek 
lisans , Ankara ve İstanbul arasında yatay geçiş ve yeni 
öğrenciler kabulu gibi konular konuşuldu . 
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