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DERNEK ÜYELİĞİ VE ŞUBELERİMİZ İÇİN AÇIKLAMA

Değerli Meslekdaşlarımız;
Çalışan meslekdaşlarımızın spor kulübü olmamızdan
dolayı derneğimize üye olmaları sağlanmış ancak; yönetim
kurullarımızda görev almaları yasa gereği izne tabi bulu
nuyordu. Kasım 97 ayı içerisinde Ankara’da yaptığımız te
maslarda Millî Eğitim Bakanımızdan meslekdaşlarımızın
demeğimize üye olmaları yanında yönetim kurullarımızda
da görev almalarının sakıncası olmadığı ve bu hususta çok
yakında bir tamimle teşkilata duyurulağı sözü almış bulu
nuyoruz. Ve diyoruz ki: Genç meslekdaşlarımız olarak der
neğimize üye olarak mesleğimize hizmet verme şansı ya
kalanmıştır.
Bizler ağabeylerimiz olarak 1953 yılından beri bıkma
dan yılmadan çalışarak demeğimizi mesleki çalışmalar dı
şında hiçbir yöne çekmeden bu günlere taşıdık.
Yönetim kurulumuzda her birimiz 50 inci meslek yılını
idrak etmiş olmamıza rağmen başladığımız günlerdeki güç
ve şevkle çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sizlere soruyo
ruz:
Bize yardımcı olma zamanınız gelmedi mi? Bizler ya
sal izinleri de sağlamak suretiyle bize düşen görevi yaptık.
Şimdi sıra sizlerde; yan sahifedeki üye kayıt formlarını
doldurulmuş olarak genel merkezimize gönderilmesini he
yecanla bekliyoruz. Halen açılmış bulunan; Antalya - Bur
sa - Balıkesir - Bolu - Eskişehir - Kocaeli şubelerimiz gibi
her il merkezinden en az üç kurucu üyeye yetki vererek ye
ni şubelerimizin açılmasını istiyoruz. Yandaki üye formu
nu doldurup en az üç meslekdaşımız il merkezlerinden bi
ze gönderirseniz şubemizi açma yetkisini ve diğer gerekli
prosedürleri yerine getirerek şubemizi açmış olursunuz.
Hedefimiz 1998 içerisinde tüm il merkezlerimizde şubeler
imizi açarak bir konfederasyon teşkil etmektedir.
Gerçek gücümüze o gün kavuşacağımıza ve mes
leğimizin gerçek sahipleri olarak köklü hizmetler
vereceğimize inanıyor, hepinize başarılar diliyoruz.
Genel Merkez
Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulumuz aldığı bir kararla Spor
Kulübümüzün Atletizm, Yüzme ve Kayak
branşlarına ilaveten 1998,1999 sezonunda
Basketbol Yıldızlar Kategorisinde yarışm alara
katılabilmek için gerekli olan hazırlıklara
başlamıştır.

* DPÜ: Fen Edebiyat Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
62 Spor Bilim

İSTANBUL MİLLİ EGITIM
MÜDÜRLÜĞÜ
Okul içi Beden Eğitimi Spor ve
İzcilik Bölümü Şube Müdürlüğüne
atanan Sn. MESUT ÖZKAYA’ya
yeni görevinde başarılar diliyoruz.

