Kadın Matematikçiler Derneği Çalıştayı
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Her yıl 1 Mayıs tarihine yakın bir hafta sonu düzenlenir.
Çalıştayın katılım ücreti yoktur.
Konuşmacılar kadın matematikçilerden oluşur ancak çalıştay, ilgilenen herkese açıktır.
Ev sahipliğini kabul eden Matematik Bölümü, yerel düzenleme kurulunu oluşturur.
Çalıştayın web sayfasının hazırlanması, duyurulması, başvurular ve başvuruların değerlendirilmesi
sürecini derneğin web sayfası ve çalıştay organizatörleri, yerel düzenleme kurulunu da
bilgilendirerek yürütür.
Çalıştayın tanıtım posterinde, çalıştayın tarihi, yeri, başvuru tarihleri, web sayfası adresi,
derneğin, ev sahibi üniversitenin ve (varsa) sponsorların logoları ve davetli konuşmacıların
isimleri yer alır. (Düzenleme kurulu ve bilim kurulu üyelerinin isimleri web sayfasında duyurulur
ancak posterde yer almaz.)
Ev sahibi bölümdeki kadın matematikçilerin çalışma konuları da dikkate alınarak, çalıştay için üç
ana konu, derneğin yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu konularda 50-60 dakikalık bir
konuşma vermek üzere davetli konuşmacılar, bilim kurulunun önerisi ile belirlenir.
20 dakikalık kısa konuşma başvuruları bilim kurulu tarafından değerlendirilir. Bilim kurulunun
önerisi ile bazı başvurular poster sunumuna yönlendirilebilir.
Konuşma başlıkları ve özetler, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanır. (İhtiyaç olursa dernek bu
konuda yardım eder.) Eğer konuşmacı gerekli görürse özetin sonuna referanslarını ekleyebilir
ancak referanslarla birlikte Türkçe ve İngilizce özet 1 sayfayı geçmemelidir. (En fazla 5 referans
verilmesi önerilir.)

Yerel Düzenleme Kurulu ve Ev Sahibi Üniversiteden Beklenenler









Konuşmaların yapılacağı bir amfi veya konferans salonunun (eğer paralel oturum yapılacaksa
ayrıca 1 dersliğin) hazırlanması. (Çalıştaylara katılım yaklaşık 100 kişi civarında olmaktadır.)
Şehir dışından katılacak davetli konuşmacılara (2 veya 3 kişi) 3 gecelik kalacak yer sağlanması.
Katılımcıların kalabileceği, uygun fiyatlı seçenekler bulunması. Bu yerlerden çalıştayın yapılacağı
yere ulaşımın sağlanması.
Şehir dışından gelecek katılımcılara, terminal veya havaalanından kalacakları yere ulaşımları
konusunda yardımcı olunması.
İki (veya iki buçuk) gün sürecek çalıştay için öğle yemeği, akşam yemeği ve ara ikramlarının
düzenlenmesi. (Eğer sponsor bulunamamışsa, öğle ve akşam yemeği ücretlerini katılımcılar
kendileri öder.)
Tanıtım posterinin yukarıda anılan çerçevede hazırlanması ve basılması. Matematik bölümlerine
posta ile gönderilmesi.
Çalıştay programı, yaka kartları, not defteri/bloknot, kalem hazırlanması ve katılımcılara
dağıtılması.

