SÖZLEŞME
Madde 1. TARAFLAR. Nesin Matematik Köyü Eğitim Danışmanlık İşletmecilik
Limited Şirketi ile diğer tarafta __________________________________________________
(rektörlük / dekanlık / bölüm başkanlığı) arasında aşağıdaki hususlarda mutabakat
sağlandığından işbu sözleşme imzalanmıştır.
Madde 2. TANIMLAR. Bu sözleşmede geçen,
Üniversite : _____________________________ Üniversitesi’ni,
Rektörlük : Üniversite’nin Rektörlüğü’nü,
Fakülte
: Üniversite’nin __________________________ Fakültesi’ni,
Bölüm
: Fakülte’nin _____________________ Bölümü’nü,
Öğrenci
: Bölüm’ün lisans, lisansüstü ya da doktora öğrencisini,
Akademisyen : Üniversite’ye bağlı öğretim üyesini, öğretim görevlisini, doktora
öğrencisini ya da araştırmacısını,
NMK
: Nesin Matematik Köyü Eğitim Danışmanlık İşletmecilik Limited
Şirketi’ni,
Köy
: Şirince köyünde bulunan Nesin Matematik Köyü’nü,
Yazokulu
: Haziran ortasından Eylül’ün ortasına kadar süren Matematik
Yazokulları’nı ifade eder.
Madde 3. KONU. İşbu sözleşmenin konusu,
a) Öğrenci’lerin NMK’da düzenlenecek olan matematiksel etkinliklere
katılımlarının
ve
b) Akademisyen’lerin Köy’de konaklayarak akademik çalışmalarına
yoğunlaşabilmeleri için uygun ortamın NMK tarafından
sağlanmasıdır.
Madde 4. YÜKÜMLÜLÜKLER
4.1. NMK’nın Yükümlülükleri
a) Öğrenci’lerin eğitim ve konaklama ihtiyaçları NMK tarafından karşılanacaktır.
Konaklamaya günde 4 öğün yemek, internet, çay ve sıcak su dahildir. Günde en az 6 saat
(ama genellikle 8 saat) matematik eğitimi sunulacaktır. Haftada en az 6 gün eğitim
yapılacaktır. Yapılacak etkinliklerin ayrıntılı içeriği ve kapsamını, NMK, etkinliğe en az 45
gün kala elektronik haberleşme araçlarıyla Bölüm Başkanlığı’nın ______________________
elektronik posta adresine iletilecektir. Etkinlikler ayrıca www.nesinkoyleri.org adresinde
duyurulacaktır.
b) Temmuz başından Eylül’ün ortasına kadar Köy’de kesinlikle Öğrenci’lere yönelik
matematik etkinliği (Yazokulu) gerçekleşecektir. Bunun dışında tatil ve bayram günlerinde de
matematiksel etkinlikler gerçekleşebilir. Ancak NMK, akademik yıl içinde gerçekleşecek olan
etkinliklerin tarihlerini Üniversite’nin tatil günleriyle çakıştıramayabilir.
c) Öğrencilerin en az yarısı “koğuş”larda ya da ikişer kişilik odalarda ağırlanacaktır.
Diğer Öğrenci’ler NMK’nın sunduğu ya da kendi getirdikleri çadırlarda kalacaklardır. NMK
mucbir sebepler dışında kendi kusuruyla bu sözünü yerine getiremediği takdirde, çadırda
kalan her Öğrenci için Üniversite’ye günlük 30 TL geri ödeyecektir. NMK elinden geldiğince,
Öğrenci’lerin özel koşullarına dikkat etmeye çalışacaktır.
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d) Akademisyen’lerin konaklama giderleri tamamen NMK tarafından karşılanacaktır.
Konaklama giderlerine özel oda, günde 4 öğün yemek, oda hizmeti, internet, çay ve sıcak su
dahildir. NMK, konuk Akademisyen’lerin çalışmalarını yürütebilmeleri için huzurlu ve (Köy
koşullarında olabildiğince) konforlu bir ortam sunmakla mükelleftir.
4.2. Üniversite’nin, Fakülte’nin ve Bölüm’ün Yükümlülükleri
a) Öğrenci’ler’in Köy’de konaklayacakları toplam gün sayısı yılda ______ günü
aşamaz. Öğrenci’ler yalnızca Köy’de eğitim yapıldığı süre içinde ve kendi düzeylerine uygun
programlara katılabilirler.
b) NMK’nın Madde 4.1’de belirtilen hizmeti karşılığında, Üniversite, NMK’ya
4.2.a’da belirtilen gün sayısı x 100 TL ödeyecektir. Ödeme her yıl en geç Eylül ayının son
günü yapılacak ve NMK’nın
Nesin Matematik Köyü
İş Bankası, Selçuk Şubesi
Şube kodu: 3467
Hesap numarası: 0342355
IBAN: TR310006400000134670342355
numaralı banka hesabına yatırılacaktır.
c) Yazokulu’na katılacak Öğrenci listesi Bölüm Başkanı tarafından en geç 1 Haziran
gününde aslicankorkmaz@nesinvakfi.org adresine sunulacaktır. Diğer etkinliklere katılacak
Öğrenci listesi etkinliğin başlamasına en geç 1 ay kala aynı adrese sunulacaktır.
d) Akademisyen’lerin araştırma yapmak amacıyla Köy’de kalacakları toplam gün
sayısı Madde 4.2.a’da yazan sayının 1/5’ini aşamaz. Akademisyen’lerin Köy’de
konaklayabilmeleri için Köy’ün müsait olması, yani o sırada büyük bir kitleye eğitim
verilmiyor olması gerekmektedir. Bu amaçla Akademisyen’ler ile NMK konaklama
tarihlerinde önceden anlaşırlar. Köy’de konaklayacak Akademisyen listesini NMK’ya sunmak
Bölüm Başkanlığı’nın görevidir. Akademisyen’lerin konaklaması anlaşılan gün sayısına her
ne nedenle olursa olsun ulaşmadığı takdirde, NMK’dan herhangi bir ücret talep edilemez.
e) Bölüm aşağıda Madde 4.3’te belirtilen koşulların Öğrenci’nin bilgisine sunmakla
yükümlüdür.
4.3. Öğrenci’lerin Yükümlülükleri
a) Her Öğrenci günde en az 2 derse (ortalama 4 saat) girmelidir.
b) Öğrenci Köy’de kaldığı her gün için NMK’ya 10 TL ödemekle mükelleftir. NMK
bu ücreti özel durumlarda almayabilir.
c) Öğrenci kendi düzeyine uygun programı seçmekle yükümlüdür.
d) Öğrenci’ler Köy’e gelmeden önce www.nesinkoyleri.org adresinden elde edeceği
katılım formunu doldurarak verilen adrese yollamalıdır.
e) Öğrenci’lerin http://nesinkoyleri.org/talimatname/ sayfasındaki koşulları okudukları
ve kabul ettikleri varsayılır.
Madde 5. ÖZEL KOŞULLAR
a) Köy’ün huzurunu bozan, diğer konuklara rahatsızlık veren, mazeretsiz ve ısrarla
derslere girmeyen, Köy’e bilerek ve isteyerek maddi zarar veren Öğrenci NMK tarafından
Köy’den hiçbir açıklama yapılmaksızın uzaklaştırılabilir. Bu durumda Öğrenci önceden
öngörülen süre kadar Köy’de kalmış ve Köy’ün nimetlerinden yararlanmış sayılır.
b) Öğrenci’ler Köy’e NMK tarafından elektronik iletişim araçlarıyla (http://lists.math.
bilgi.edu.tr/cgi-bin/mailman/listinfo/mk-duyuru)
ve
internet
sitesi
aracılığıyla
(www.nesinkoyleri.org) aracılığıyla duyurulacak olan etkinlik tarihlerinde gelebilirler.
Köy’de gerçekleşecek etkinlikler ayrıca Bölüm Başkanlığı’na internet aracılığıyla iletilecektir.
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c) Genel kural olarak, Köy’de kendi özel çalışmalarını yürütecek olan
Akademisyen’ler Köy’de etkinlik olmadığı tarihlerde konuk olabilirler. İstisnalar için özel
yazışma gerekir. Köy’de konaklayacak Akademisyen’lerin Köy’de konaklama tarihleri her iki
tarafın da uzlaşmasıyla belirlenir. Köy’de konaklayacak Akademisyen’lerin Bölüm
Başkanlığı’nca onaylanması gerekmektedir. Köy’de araştırma amacıyla konaklayacak
Akademisyen’lerden NMK verdiği hizmet karşılığında herhangi bir ücret talep edemez.
d) NMK’nın akademik takviminden dolayı Öğrenci’ler Yazokulu’na ancak tamsayı
hafta kadar (yani 7’nin bir katı kadar gün sayısı) katılabilirler. Haftalar pazartesi sabahı başlar
ve bir sonraki pazar akşamı biter. Yazokullarında haftanın bir günü tatil günü olarak belirlenir
ve o gün ders yapılmaz. Tatil günlerinde yapılacak (ve katılımın zorunlu olmadığı) akademik
dışı etkinliklerin giderlerini Öğrenci’ler karşılarlar.
e) Fiziksel ya da ruhsal sağlık sorunları olan katılımcıların sorunlarını önceden
NMK’ya bildirmeleri gerekmektedir. Aksi halde NMK herhangi bir sorumluluk
üstlenmeyecektir.
Madde 6. UYGULAMA BİLDİRİMLERİ. Taraflar işbu Sözleşme’de belirtilen
yükümlülüklerin yerine getirilmesinde azami özen ve gayreti göstereceklerdir. Uygulama
sırasında yapılacak bildirimler yazılı olarak muhataba iletilecek ve muhatabınca gerekli
çözüm makul süre içinde üretilecektir.
Madde 7. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ. İşbu Sözleşme’nin süresi imzalanma
tarihinden itibaren _____ (_____) yıldır. Taraflardan herhangi biri 15 Mayıs gününe kadar
yazılı olarak bildirmek kaydıyla sözleşme yürürlükten kaldırılabilir. 15 Mayıs gününe kadar
taraflardan yazılı olarak yürürlükten kaldırma talebi gelmezse, sözleşme aynı koşullarla
devam edecektir.
Taraflar karşılıklı olarak anlaşmak koşulu ile bu sözleşmeye yeni maddeler ekleyebilir
veya mevcut ya da eklenmiş maddeleri kaldırabilir.
Madde 8. UYUŞMAZLIK HALİ. Herhangi bir ihtilaf halinde tarafların bir araya
gelerek soruna çözüm bulmaları esastır. Ancak bu yöntemle sonuç alınamaz ise ihtilafların
çözümünde ______________ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Madde 9. TEBLİGAT ADRESLERİ
Üniversite : ____________________________________________________
NMK :Kayser Dağı mevkii, Şirince Köyü, Selçuk / İZMİR
Tarafların yukarıda yazılı adresleri yasal tebligat adresleridir. Herhangi bir adres
değişimi durumunda en geç 7 gün içinde karşı tarafa yazılı bildirim zorunludur.
Değişime rağmen bildirimin yapılmaması halinde bu Sözleşmede yazılı adreslere
yapılmış tebligatlar taraflara yapılmış sayılır.
Madde 10. YÜRÜRLÜK. İşbu Sözleşme bu madde dahil 10 (on) maddeden ve
toplam 3 sayfadan ibaret olarak iki nüsha halinde düzenlenmiş ve ___-____-20___ tarihinde
taraflarca imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
Üniversite adına

NMK adına Ali Nesin
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