
Ziyaretçi Politikası 

 

Değerli Ziyaretçilerimiz! 

 

Sergi Alanı’nı (bina ve Türbe Bahçesi) ziyaret ederken lütfen aşağıdaki kurallara uyunuz: 

SERGİ ALANI’NA (BİNA’YA VE TÜRBE BAHÇESİ’NE) herhangi bir ulaşım aracı (özellikle bisiklet, 

skuter), canlı hayvan (rehber köpek hariç), kesici ve delici aletler veya sergilenen eserlerin, 

ziyaretçilerin veya personelin güvenliğini veya sağlığını tehlikeye atabilecek büyük nesnelerin 

GETİRİLMESİ YASAKTIR. Türbe Bahçesi’nde çimlere basmak, yiyecek ya da içecek tüketmek 

yasaktır. Sağlıkla ilgili bir gerekçe olması halinde, 0.5 litre bir şişede bir adet (alkolsüz) sıvı 

Sergi Alanı’na getirilebilir, ancak sadece Sergi Alanı’nın dışında tüketilebilir. 

Alkol veya uyuşturucu maddelerin etkisi altındaki ziyaretçiler, ateşli veya bulaşıcı hastalığı 

olanlar, Sergi Alanı’nın manevi ruhuna uygun olmayan kıyafetlerle gelen ziyaretçilerin SERGİ 

ALANI’NA GİRİŞİNE İZİN VERİLMEZ. Güvenlik görevlileri, davranışlarıyla ziyaretçilerimizin, 

personelimizin veya Sergi Alanı’nın veya burada sergilenen eserlerin güvenliğini ihlal eden 

veya tehlikeye atan veya başka bir şekilde rahatsızlığa neden olan kişilere karşı müdahalede 

bulunma yetkisine sahiptir. 

Güvenlik görevlileri, salon görevlileri ve Sergi Alanı personelinin istek ve talimatlarına her 

durumda uyulmalıdır. Güvenlik görevlileri, salon görevlileri ve Sergi Alanı personeli, o sırada 

yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Sergi Alanı’na giren ziyaretçilerden girişlerine dair 

kanıt isteme ve bu tür bir kanıt sunmayı reddetmeleri halinde Sergi Alanı’na girişlerine izin 

vermeme hakkına sahiptir. 

Tüm Sergi Alanı’nda SİGARA İÇMEK YASAKTIR ve elektronik sigara kullanımına da izin 

verilmemektedir. Sigara içilmesine yalnızca ana giriş kapısının dışında, girişten en az 5 m 

uzaklıkta izin verilmektedir. 

ESERLERİN KORUNMASI: Eserler tek bir dokunuşla bile zarar görebilir. Lütfen, sergilenen 

eserlere taş nesneler de dahil olmak üzere, bazı yerlerde zeminde belirtildiği gibi 30 cm’den 

fazla yaklaşmayın,  dokunmayın! Sergi Alanı’nda, konulan güvenlik kordonlarını aşmak, 

ziyarete kapalı alanlara girmek, izinsiz olarak kapalı alanlarda bulunmak yasaktır! Sergi 

Alanı’na yiyecek, içecek, çocuk oyuncakları veya eserlere zarar verebilecek her türlü alet ve 

nesnenin getirilmesi yasaktır.  

Sergi Düzenleyicisi, bir ziyaretçinin kasıtlı veya dikkatsiz bir davranışı nedeniyle meydana 

gelen zararın tazminini talep edebilir veya kendisine karşı tazminat davası açabilir. Sergi 

Düzenleyicisi, ziyaretçilerin üçüncü şahıslara verdiği zararlardan sorumlu değildir. 

KAPANIŞ PROSEDÜRÜ: Sergi Alanı’nın kapanış prosedürü saat 17:45’te başlamaktadır. Lütfen, 

saat 18:00’a kadar bina ve Türbe Bahçesi’nden ayrılınız. 



CEP TELEFONU: Lütfen yüksek sesle konuşarak sergi alanındaki diğer ziyaretçileri rahatsız 

etmeyiniz ve cep telefonunuzun sesini kapatınız. 

ÇOCUKLARLA ZİYARET: Sergi Alanı çocuk ziyaretçilerini de ağırlamaktan memnuniyet 

duymaktadır, ancak kişisel ve eser güvenliği açısından aşağıdaki kurallara uyulmalıdır: 

İki yaşın altındaki çocuklar, sergi alanına bebek arabasıyla veya önden göğüse bağlı bir 

taşıyıcıyla getirilebilir. Herhangi bir yaştaki küçük çocukların boyunda ve sırtta taşınmasına 

eser güvenliği nedeniyle izin verilmemektedir. Bebek arabası sadece itilebilir ve elde 

katlanmış olarak taşınamaz. 

Sergi Alanı’nda, 14 yaşın altındaki çocuklara bir yetişkin eşlik etmelidir. Ebeveyn veya refakat 

eden yetişkin, çocuğun sergilenen eserlerin bütünlüğünü korumasından ve sergi alanı ile 

nesnelerin amaçlandığı şekilde kullanılmasından sorumludur. Ebeveyn veya yetişkin 

refakatçi, çocuğun fiziksel güvenliğinden ve Sergi Alanı’na yaraşır bir şekilde davranmasından 

sorumludur. Sergi Alanı’nı ziyaret ederken lütfen diğer ziyaretçilere karşı saygılı davranınız. 

REHBERLİ TURLAR: Rehberli turlar, önceden bilgi alındıktan sonra, ücret karşılığında 

info@gulbabaalapitvany.hu e-posta adresinden temin edilebilir. 

GRUP VE AİLE ZİYARETLERİ: Grup lideri, eşlik eden öğretmen veya ebeveyn (ve duruma göre 

özel izinle harici bir rehber), gruplarının tüm üyelerinin Ziyaretçi Politikası kurallarına 

uymasını sağlamaktan sorumludur. 

Grup ziyaretleri veya rehberli turlar için lütfen etkinlikten en az 1 hafta önce 

info@gulbabaalapitvany.hu e-posta adresiyle iletişime geçiniz. 

FOTOĞRAF, VİDEO ÇEKİMİ: Flaş, tripod veya selfie çubuğu kullanmadan fotoğraf ve video 

çekilebilir. Çekilen görüntüler yalnızca kişisel kullanım için kullanılabilir ve ticari amaçlarla 

kullanılamaz. Bazı geçici sergilerde fotoğraf çekimi kısıtlanabilir. 

Ticari amaçlı fotoğraf ve film çekimi talepleri için lütfen etkinlikten en az 1 hafta önce 

info@gulbabaalapitvany.hu adresine e-posta göndermenizi rica ederiz. 

Sergi Düzenleyicisi, Sergi Alanı’na girişi, binayı ve Türbe Bahçesi’ni ziyareti, tüm ziyaretçiler 

için bağlayıcı olan Ziyaretçi Politikası’nın kabulüne ve bu politikanın gereklerinin yerine 

getirilmesine tabi kılar. Ziyaretçi Politikası kurallarına uymayan veya bu kuralları ihlal eden 

ziyaretçilerin Sergi Alanı’na girişine izin verilmeyebilir ve güvenlik görevlileri tarafından 

binadan ve Türbe Bahçesi’nden uzaklaştırılabilirler. 

DEĞERLERİMİZİ KORUMAMIZ KONUSUNDA BİZİMLE İŞBİRLİĞİ YAPTIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR 

EDERİZ! 

Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı 
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