ALT ÇALIŞMA
GRUPLARI SEÇİMLERİ




Grup yapısı
Madde 2.
2 TPHD Alt çalışma grubu
başkan, sekreter, iki üye ve iki yedek
üyeden oluşur.
oluşur

Alt Grubun oluşturulması ve
Süresi
Madde 5.
5

Dernek üyeleri arasından ve disiplin cezası almamış olmak
koşuluyla Başkan için ayrı diğer üyeler için ayrı seçim
yapılarak belirlenir
belirlenir. Seçimde kapalı oy açık sayım yöntemi
uygulanır. Başkan için ayrı, diğer üyeler için ayrı aday listesi
oluşturulur. Alt çalışma gurubu başkanlıklarına aday olmak
isteyenler hangi alt çalışma gurubunda görev almak
i t dikl i i b
istediklerini
belirten
li t
dil
dilekçeleri
k l i il
ile yönetim
ö ti k
kurulunca
l
belirlenecek tarihe kadar yönetim kuruluna başvururlar. Bir
kişi en fazla bir alt çalışma grubuna başkan olabilir; 2 veya
daha fazla alt çalışma grubuna aday olur ve seçilir ise kendi
tercih edeceği birisinde kalarak diğerlerinde ikinci sıradaki
başkan olarak atanır" Başkan seçimi yapıldıktan sonra diğer
grup üyeleri seçimine geçilir.Alt çalışma gurubu hangi
üyenin
ü
i sekreter
k t olacağını
l
ğ
kendi
k di iiçinde
i d b
belirler
belirler.
li l .

Madde 6.
6.

Görev süreleri iki yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden
seçilebilir.
il bili B
Başkanlık
k l k ardışık
d k olarak
l
k iki dö
dönemden
d
ffazla
l
yapılamaz.

Başkanlık Seçimleri



24 Nisan 2008 Saat 10.0010.00-17.00
Başkan adayı olmak isteyenler saat
10.00’a kadar Dernek Sekreterine
başvurabilir
başvurabilir.

Üye seçimleri



25 Nisan 2008, saat 10.0010.00-17.00
Alt çalışma grupları üyeliklerine aday
olmak isteyenler 25.4.2008 saat
09
09.30
30’a
a kadar Dernek sekreterine
başvurabilir.

Yeterlik Kurulu






KURUL VE KOMİSYONLAR
4. Kurulun yapısı:
yapısı: Türk Pediatrik Hematoloji Yeterlik
kurulunun yapısı aşağıdaki organlardan oluşur:
Genel
e Kurul
u u
4.1 Ge
4.2 Yürütme Kurulu
4.3 İç Denetleme ve Danışma Kurulu
4.4 Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme
Komisyonu
4.5 Sınav Komisyonu
4.1 Genel Kurul : Türk Pediatrik Hematoloji Yeterliğini
alan herkes Genel Kurulun doğal üyesidir
üyesidir.
ÖZEL DURUMLAR
8.1 Halen Eğitim kurumlarında çalışmakta olan Profesör,
Profesör
Doçent, Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcıları ve ÖSYM'nin Şef
ve Şef Yardımcılığı için yaptığı Mesleki Bilgi Sınavında
başarılı olan uzmanlar ……..






Yeterlilik Yürütme Kurulu Genel kurul tarafından
seçilen : 5 Asil Üye , 2 Yedek Üye
TPHD y
yönetim kurulunca atanan : 2Asil üye,
y ,1
yedek üye
İç Denetleme ve Danışma kurulu :
3 Asil üye , 3 Yedek üye
Eğitim Kurumlarında 10 yıldır "eğitici"
kadrosunda bulunan ve üyeler arasından
olmak üzere seçim yapılacaktır.

Yeterlik Kurulu Seçimleri




24 Nisan 17.00’ye kadar aday
olma/gösterme
/g
başvuruları
ş
25 Nisan saat 10.0010.00-17.00 seçimler

