ÜRGÜP BELEDİYESİ
KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
SABAHAT TOKSÖZ KÜLTÜR MERKEZİ (DÜĞÜN SALONU)
KULLANIM SÖZLEŞMESİ
MADDE 1: TARAFLAR VE TANIMLAR
İş bu sözleşme …/…/…… tarihinde .......................................................adresinde mukim, düğün salonunu kiralamak isteyen .......................................................................(DÜĞÜN SAHİBİ olarak anılacaktır) ile
…………………………………… adresinde mukim ……………………………………(Ürgüp Belediyesi) arasında imzalanmıştır.

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşme DÜĞÜN SAHİBİ ile ÜRGÜP BELEDİYESİ arasında uyulması gereken kuralları belirler.

MADDE 3: TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. Düğün sahibi salonu kontrol ederek teslim alır ve kontrol ederek teslim eder. Herhangi bir
maddi zarar tespit edilmesi halinde tespit edilen hasar düğün sahibinden nakden tazmin edilir.
3.2. Düğün sahibi salonda yapılacak faaliyetlerle ilgili olarak gerekli izni İlçe Emniyet Müdürlüğü
ve kolluk kuvvetlerinden almakla yükümlüdür.
3.3. Düğün Sahibi ( Sünnet, Kına, nişan vb. ) program esnasında, öncesinde ya da sonrasında
salona ya da çevresine alkollü içecek getirilmesi kesinlikle yasaktır.
3.4. DÜĞÜN SAHİBİ, salonun kendisine verildiği andan itibaren salonda yapılacak her türlü
programın getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorumun kendisine ait olduğunu, ÜRGÜP BELEDİYESİ’NİN hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.
3.5. Salonda yapılacak düğün için gündüz 12:30 - 15:00 akşam programı için 19:30 - 23:00 saatleri arasında salonu kiralayan düğün sahibi tarafından salon görevlisine önceden bilgi vererek
salon hazır hale getirilecektir.
Salonun belirtilen saatlerdeki kullanım hakkına ait listeye www.urgup.bel.tr/dugun-salonu adresinden ulaşılabilir.
3.6. Düğün salonunda yapılacak düğün için BELEDİYE VEZNESİNE kapora yatırılarak tarih
belirlenir, düğünden bir hafta öncesinde de kalan kısım yatırılarak makbuz düğün salonu görevlisine gösterilir.

Tarih ve paraflar:

MADDE 4: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ İLE
DÜĞÜN SALONLARININ TEDBİRLERLE AÇILMASI ve UYULACAK KURALLAR:
4.1. Kovid-19 salgını sürecinde kontrollü olarak düğün salonları 1 Temmuz’dan itibaren açılarak
bazı tedbirlerle düğünlerin yapılması sağlanacaktır. Bu kapsamda;
4.2. ÜRGÜP BELEDİYESİ tarafından salonun metrekaresine uygun olarak sosyal mesafe kuralları, kapasite gibi mesafeyi sağlamaya yardımcı işaretlemeler yapılacaktır. 750 m² / 340 kişi
4.3. Salonda yapılacak düğün öncesinde ÜRGÜP BELEDİYESİ Görevlileri tarafından düğüne
gelen misafirler için dezenfektan koyulacak ve ateşleri ölçülerek salona alınacak, 38 dereceden
yüksek ateşi olan kişi en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir.
4.4. Salona maskesiz kimse alınmayacak. (Gelin, Damat, Nikah Memuru ve Şahitler Dahil)
4.5. Salonda bulunan 68 masaya %70 alkol içeren el antiseptiği koyulacak.
4.6. Nikah merasiminde, karşılama, uğurlama ve takı töreninde tokalaşma ya da temasa neden
olan davranışlardan uzak durulacak ve mesafe korunacaktır. Takı merasimi için hediyeler ÜRGÜP BELEDİYESİ tarafından salona koyulacak sandık içerisine konularak yapılacaktır.
4.7. Toplu fotoğraf çekimleri yapılmayacaktır. Pasta kesimi esnasında ve tüm düğün boyunca
gelin damat haricinde mesafe kurallarına uyulacaktır.
4.8. Aynı evde oturan çekirdek ailelerin oturma düzeninde mesafe şartı aranmayacaktır.
4.9. Kullanılan maske ve eldivenler Ürgüp Belediyesi tarafından temin edilen atık kutusuna atılacaktır.
4.10. Bu sözleşme kapsamında Ürgüp Belediyesi düğün salonunda temasa neden olabilecek
dans-oyun vb. amaçla müzik yayını, (canlı müzik dahil) yapılmayacaktır. Ancak sadece misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını yapılabilecektir.
4.11. Genelgeye ait bilgilendirme düğün sahiplerine yapılmış olup kurallara uyulmaması halinde
Düğün sahibi kolluk kuvvetleri tarafından uygulanacak cezai yaptırımı kabul eder.

MADDE 5: YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ürgüp
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 2 (iki) sayfadan ve 5 (beş) maddeden oluşan işbu sözleşme …/…/…… tarihinde 2 (İki) nüsha olarak düzenlenmiş olup, okunmuş ve altına imza alınmıştır.
...............................
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