
T.e.
AiLE, <;ALI~MA VE SOSYAL HizMETLER BAKANLIGI

iLE

HAYIRSEVER FETHi YILMAZ SEZER ARASINDA

"FETHi YILMAZ SEZER HUZUREVi YA~LI BAKIM VE REHABiLiTASYON

MERKEZi"NiN iN~AASI, DEVRi VE i~LETMESiNE iLi~KiN i~BiRLiGi

PROTOKOLU

AMA<;

Madde 1- Bu protokoliin amaci, rnulkiyeti Hazineye ait olup T.C. Aile, Cahsma ve Sosyal
Hizmetler Bakanhgi'na tahsisli, Eskisehir ili Odunpazan Ilcesi Orhangazi Mahallesi'nde
15548 ada 14 parselde bulunan 12.413,17 m2 yuzolcumlu alanm uzerine en az 200 (ikiyuz)
yatak kapasiteli huzurevi yash bakim ve rehabilitasyon merkezi binasi yaptmlmasi, devri ve
isletmesine yonelik esaslann belirlenmesidir.

KAPSAM

Madde 2- i~bu protokol, T.C. Aile, Cahsma ve Sosyal Hizmetler Bakanhgi ile hayirsever
Fethi Yilmaz SEZER arasmda Huzurevi, Yash Bakim ve Rehabilitasyon Merkezi projesinin
yurutulmesini kapsamaktadir.

DAYANAK

Madde 3- Bu protokol, 03.06.2018 tarihli ve Bir Numarah Cumhurbaskanligi Teskilati
Hakkmda Cumhurbaskanligi Karamamesi'nin 65'inci maddesinin birinci fikrasuun (d) ve (g)
bentlerine dayamlarak hazirlanmistir.

TARAFLAR

Madde 4- Bu protokoliin taraflan ve tebligat adresleri sunlardir:

4.1. T.e. Aile, Cahsma ve Sosyal Hizmetler Bakanhgi

Eskisehir Yolu Sogutozu Mahallesi 2177. Sokak No: lOlA Cankaya/ ANKARA

4.2. Hayirsever Fethi Yilmaz SEZER

Barbaros Hayrettin Pasa Cad. No: 707620 Colakh-Manavgat ANTALYA

T: +902427637456-62 F: +902427637465

TANIMLAR

Madde 5- Bu Protokolde gecen;

5.1. Bakanhk : T.C. Aile, Cahsma ve Sosyal Hizmetler Bakanligi'rn,
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5.2. Hayirsever : Fethi Yilmaz SEZER'i,

5.3. Idare : Eskisehir Valiligi' ni,

5.4. Merkez : Yash Bakim ve Rehabilitasyon Merkezini tammlar.

TARAFLARIN HAK VE YUKUMLULUKLERi

Madde 6-

6.1. Bakanhgm YiikiimUiliikleri

6.1.1.Merkez Bakanhk tarafmdan tahsis amacma uygun olarak kullamlacaktir,

6.1.2.Merkez isletmesinde gorev alacak tum personel Bakanhk tarafmdan saglanacaktir.

6.1.3. Binanm tasimasi gereken nitelikler konusunda ve gerektiginde, insaata iliskin, insaatm
tamamlanmasim muteakip peyzaj duzenlemesinde rehberlik Bakanhk adma ilgili birim
tarafmdan yapilacaktir.

6.1.4.Merkezin amaci hicbir sekilde degistirilmeyecektir.

6.1.5. Sosyal hizmet faaliyetlerini ytlrutmek uzere tahsis edilecek olan bina ucuncu kisi veya
kurumlara devir ve tahsis edilmeyecektir.

6.1.6. Insaatin bitirilip kullamma hazir hale geldigi andan itibaren elektrik, su, dogalgaz,
telefon, internet vb. abonelikler Bakanlik tarafmdan yapilacaktir.

6.1.7. Binanm tefrisi Bakanhk tarafmdan yapilacaktir,

6.1.8. Merkez projesinin yapirmnda hayirseverin gorus ve onerileri dikkate ahrup projede
idare ile karsihkh mutabakat saglanacaktir.

6.1.9. Merkeze kabulde hayirseverin kendisi, birinci derece yakim olan ve basvurusu bulunan
kisiler arasmdan, Huzurevi ile Huzurevleri Yash Bakim ve Rehabilitasyon Merkezleri
Yonetmeligine gore huzurevi yash bakim ve rehabilitasyon merkezlerine kabul sartlanru
saglayan 20 kisiye oncelik tanmacaktir. Ancak odalar hicbir sekilde bu amacla bos
birakilmayacak ve hizmet devamhhgi saglanacaknr,

6.2. Idarenin Yiikiimliiliikleri

6.2.1. Protokol konusu olan projedeki tum hususlar, idarenin gozetim ve denetiminde
yapilacaktir.

6.2.2. Idare protokolun yururluge girdigi tarihinden binanm teslimine kadar olan surede is ve
islemlerin takibinde taraflar arasmdaki koordinasyon ve isbirligini saglayarak kolaylastmci ve
uzlastinci olacaktir.

6.2.3.Merkezin alt yapisi (bina disi su, atik su, elektrik ve dogalgaz) idarece yapilacaktir.
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6.3. Hayirseverin Hak ve Yiikiimliiliikleri

6.3.1. Mulkiyeti Hazineye ait olup T.e. Aile, Cahsma ve Sosyal Hizmetler Bakanhgi'na
tahsisli Eskisehir tn, Odunpazan llcesi Orhangazi Mahallesi 15548 ada, 14 parselde kayrtli
arsaya en az 200 kapasiteli huzurevi insaati ile peyzaj duzenlemesini yaptirmak ve Bakanliga
devretmek.

6.3.2. Proje degisikliklerinde ve tadilatlarmda idarenin onayim almak.

6.3.3. Insa edilecek Huzurevine, hayirseverin istedigi "Fethi Yilmaz SEZER Huzurevi"
verilecek olup, bu ad huzurevi var oldugu surece hicbir sekilde degistirilemeyecek ya da
kaldmlamayacaktir. Binanm cesitli nedenlerle yikihp, yeniden Bakanliga bagh ayru veya
diger hizmet modellerinden biri icin yapilmasi halinde de hayirseverin belirledigi adlar
kullarulmaya devam edecektir.

6.3.4. Hayirseverin istedigi takdirde mekanm teslimine kadar isim degisikligi yapma hakki
sakhdir,

6.3.5. Insaatm bitiminde hayirsever arzu ettigi takdirde musterek olarak acihs toreni yapihr.

PROJENiN SUREsi

Madde 7- Bu protokolim onaylandigi tarih, proje cahsmalan icin baslangic tarihi olarak kabul
edilecek olup insaat uygulama ve detay projeleriyle birlikte insaata baslama tarihinden
itibaren en gee 36 ay sonra taahhut ettigi insaatm projesine ve isbu protokol hukumlerine
uygun bicimde bitirerek teslim edecektir. lnsaatm belirtilen surede bitirilmemesi durumunda
bina teslim ahnmayacaktir.

EKPROTOKOL

Madde 8- Gerektiginde, ilMudurlugunce taraflann acik ve yazih muvafakati ile bu protokole
ek protokol duzenlenebilecektir.

UYUSMAZLIKLARIN <;OZUM

Madde 9- Protokoliin uygulanmasmda cikacak sorunlar oncelikle ilgili mevzuata gore,
mevzuatta hukum bulunmamasi durumunda ise; taraflar arasmda iyi niyet ve karsihkh anlayis
cercevesinde cozulur. Anlasmazhk konusu yargiya intikal ettigi takdirde Eskisehir
Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

YURUTME

Madde 10- Protokol htikumleri taraflarca yurutulur.

YURURLUK

Madde 11- i~bu protokol, 11 (on bir) madde, 4 (dort) sayfa ve 3 (uc) nushadan olusmakta
olup taraflarca imzalandigi tarihte yururluge girer.
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Hayirsever

Fethi Yilmaz SEZER

OLUR

VALi
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