
DENİZATI OKULLARI 

7. SINIFLAR 

NESİN VAKFI 
MATEMATİK KÖYÜ 

GEZİSİ



Şirince köyünün 1 km uzağında, dağ 

başında ve mutlak bir ıssızlık içinde, 

yemyeşil bir ortamda, herkesin her 

seviyede matematik yaptığı, öğrendiği, 

öğrettiği ve düşündüğü, Nesin Vakfı'na ait 

toplam 55 dönümlük bir köy. Şatafattan ve 

gösterişten uzak, sade ve içten. Evler taş, 

çamur ve samandan.









Ali Nesin, eğitim verdiği üniversite öğrencilerinin 

yetersizliğini görerek, onları önce akşamları evinde, 

sonra hafta sonları Nesin Vakfı’nda ağırlamış, bu da 

yeterli olmayınca 10 yıl boyunca Türkiye’nin çeşitli 

yörelerinde her yaz 6-7 haftalık yaz okulları 

düzenlemiştir. Son üç yılında bütün Türkiye’ye 

açılan yaz okulları büyük rağbet görmüş ve son 

derece verimli geçmiştir.

KURULUŞ
AMACI



Zamanla her yaz konaklanacak, yemek yenilecek, 

ders yapılacak mekânların bulunmasının zorlukları ve 

maliyeti anlaşılmış ve sadece matematiğe ayrılmış bir 

mekân yaratmanın cazibesi üstün gelmiştir. Sonuçta 

Matematik Köyü projesi ortaya çıkmıştır. Nesin 

Vakfı’na ait olan Matematik Köyü tamamen 

halkımızın bağışlarıyla ve gençlerin gönüllü emeğiyle 

imece usulüyle kurulmuştur ve 2007’den beri 

gençlere hizmet vermektedir.





✓Yatak kapasitesi 145 olan 14 öğrenci 
koğuşu

✓2 kapalı derslik

✓200 kişilik konferans salonu

✓Yaklaşık 5000 kitaplık; matematik, 
sanat ve felsefe kütüphanesi

FİZİKSEL 
KOŞULLARI



✓Kadın ve erkek hamamları

✓Açık ve kapalı yemek salonları

✓4 açık hava dersliği

✓«Çalışma seti» ve «uyku mevkii»  

adları verilen açık hava alanları



MATEMATİK 
KÖYÜ GİRİŞİ



KÜTÜPHANE



AÇIK VE KAPALI 

DERSLiKLER





ÇALIŞMA Ve 
DİNLENME 

ALANLARI





YEMEK
SALONU



ÖĞRENCİ
KOĞUŞU



HAMAM



Programlar çoğunlukla okulların tatil olduğu dönemlere 

rastlar. En uzun dönem 3 aydan fazla süren  lise ve 

üniversite öğrencilerinin katıldığı yaz dönemidir.

Sömestrde lise ve üniversite programları düzenlenir. 

Tüm millî ve dinî bayramlarda kısa da olsa mutlaka bir 

program düzenlenir.

ETKİNLİKLER



Matematik Köyü tatiller dışında da ziyaretçilere 
açıktır. 

Bu ziyaretlerde  ilkokuldan üniversiteye kadar her 
seviyede eğitim kurumu Köy ’e günübirlik ya da 
bir haftaya kadar uzayabilen ziyaretler 
gerçekleştirebilir. 

Bu tür program dışı gezilerde Ali Nesin ve 
matematikçi akademisyenler  ders verir.



 28-30 KASIM 2019 PERŞEMBE

06.00 Okul önünden hareket

TUR 
PROGRAMIMIZ



 28 KASIM 2019 PERŞEMBE
11.00 Selçuk’ta mola ve otobüs içinde kahvaltı paketi ikramı 
(kaşar peynirli sandviç, top kek, muz, meyve suyu)

 11.30 Şirince Köyüne varış ve Nesin Matematik Köyü 
araçları ile köye transfer, varış
12.00 – 12.30 Tanışma ,yerleşim ve tanıtım ve öğle yemeği
13.00 – 15.00 Ders (Ali Nesin veya matematikçi 
akademisyenler)
15.00 – 15.30 Çay kek ikramı



 16.00 – 18.00 Şirince’de serbest zaman
19.00 – 19.30 Aksam yemeği
20.00 – 20.30 Ödev saati

 20.30 – 21.30 Film gösterimi (satranç turnuvası da 
olabilir)/etkinlik
21.30 – 22.00 Serbest zaman / konaklama



 29  KASIM 2019 CUMA
08.00 – 09.00 Kahvaltı
09.00 – 11.00 Ders (Ali Nesin veya matematikçi 
akademisyenler)
11.00 – 12.00 Serbest zaman
12.00 – 13.00 Öğle yemeği 
14.00 – 18.00 Efes- Meryem Ana  gezisi
18.00 – 19.00 Köye dönüş ve dinlenme 

19.00  – 20.00 Aksam yemeği
20.00 – 20.30 Ödev saati

20.30 – 22.00 Film gösterimi (satranç turnuvası da      

olabilir)/etkinlik
22.00 – Konaklama



30 KASIM 2019 CUMARTESİ
08.00 – 09.00 Kahvaltı
09.00 – 11.00 Ders (Ali Nesin veya matematikçi akademisyenler)
11.00 – 11.30 Serbest zaman ve toparlanma
11.45 Köy’ den ayrılış
12.00 Selçuk’ta Öğle yemeği (çöp şiş , ayran, su)
19.30 Susurluk Köfteci Ramiz’de akşam yemeği 
(köfte , içecek)
23.00 Okul önüne varış ve kamp sonu.



ÜCRET:   1200 TL



 BANKA : İŞ BANKASI

 ŞUBE: ALTINTEPE 

 İBAN NO: TR92 0006 4000 0011 1570 4099 23

 HESAP NO: 1157 409923

 HESAP SAHİBİ: ERSEL SEYHAN    

 NOT : HESABA PARA YATIRIRKEN 
ÖĞRENCİNİN ADI , SOYADI , SINIFI ve OKUL ADI 
MUTLAKA AÇIKLAMA KISMINA YAZDIRILMALI VE 
ÖDEME DEKONTU nurdanadiguzel@denizati.net e 
GÖNDERİLMELİDİR.

mailto:nurdanadiguzel@denizati.net


 ÜCRETE DAHİL OLAN ACENTA HİZMETLERİ
 2018 – 2019 Model otobüsler ile ulaşım ve çevre 

gezileri (ŞİRİNCE , MERYEM ANA ,EFES)
 Köyde 2 gece tam pansiyon konaklama
 Gidiş günü kahvaltı paketi ve araç içi ikramlar
 Müze ve ören yeri giriş ücretleri
 Kokartlı rehberlik hizmeti
 Dönüş günü Selçuk’ta öğle yemeği 
(çöp şiş , ayran , su)
 Dönüş günü Susurluk’ta akşam yemeği
(Köfteci Ramiz / ızgara köfte , içecek , su)

ücrete dahil 
olanlar



Mola yerlerinde ve dinlenme tesislerinde 

yapılan harcamalar

Köy içindeki yemeklerde alınan içecekler

ücrete dahil 
olmayanlar










