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Üye Üye

Sağlık Görevlisi             Od.Birlik Gn. Koord.

Denetleme Sonucu:

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzenine, genel güvenliğine ve genel ahlaka zararı

dokunacak oyun oynatılan, temsil verilen, film veya videobant gösteriliyor mu? İnternet üzerinden yapılan yayınlara

izin veriliyor mu?

Yazı İşleri Müdürü Polis Memuru Bilgisayar Öğretmeni  BelediyeTems.

İşyerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan hakların ihlal edilmesinin önlenmesi için

gerekli tedbirler alınıyor mu? (fikir ve sanat eserlerinin izinsiz çoğaltılıp çoğaltılmadığı vb.)

İşyerinde bulunan bilgisayarlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel istismar,

müstehcenlik , fuhuş, şiddet, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları teşvik eden ve 18 yaşından küçüklerin psikolojik ve

fizyolojik gelişimine olumsuz etkisi olabilecek oyunlar oynatılıyor mu?

        Üye   Komisyon Başkanı

Yanlarında veli veya vasileri olmadan 12 yaşından küçükler işyerine alınıyor mu?

İşyerinde tütün ve tütünlü mamuller içiliyor mu? 

Yanlarında veli veya vasileri olmadan saat 20.00 dan sonra işyerine 15 yaşından küçükler alınıyor mu?

İşyerinde 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunun 19.maddesi gereğince alkollü içecek satılıyor mu?

Bulunduruluyor mu? Sunuluyor mu?

İşyerinde 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununa aykırı hareket ediliyor mu?

İşyerinde tütün mamüllerinin içilmemesi ile ilgili yasal uyarı levhası uygun yerlere asılmış mıdır.?

…………………

   DENETLEMEDE GÖRÜLEN DİĞER EKSİKLİKLER VE ÖNERİLER: 

1-…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Üye Üye İşletme Yetkilisi

Yukarıda adı geçen işyeri komisyonumuzca denetlenmiş olup, İş bu denetim formunun bir sureti işyerine verilmiş, bir sureti de

Kaymakamlık Makamına sunulmak üzere komisyonumuzca  birlikte imza altına alınmıştır. 

Denetlemeyi Yapan Kurum KAYNAŞLI  KAYMAKAMLIĞI

MEB Eğitimine katılım belgesi var mıdır?

     DENETİM VE  KONTROL EDİLEN HUSUSLAR

Denetleme Yapılan İşyerinin Adı

Denetleme Yapılan İşyerinin Adresi

Mülki İdare Amirinden izin Belgesi alınmış mıdır? Belge No: (………..)

HAYIREVET

……../…..…./20…

İşyerine giren ve çıkanların tespiti amacıyla gerekli kamera sistemi kurulmuş mu?

Kamera kayıt sistemi aracılığıyla elde edilen kayıtların yedi gün süreyle saklanacak şekilde kayıt ünitesi

var mıdır?

Açık ve kapalı bulunacağı saatlere uyulmuş mudur?

Denetleme Tarihi

9207 Sayılı İş yeri açma ve çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğe uygun İşyeri açma ve Çalışma

Ruhsatı var mıdır?

İşyeri Tüzel kişi ise sorumlu müdür atanmış mıdır?

İş yerinde mekanik oyun alet ve makineleri var mıdır?

İşyerinde elektronik oyun alet ve makineler var mıdır?

Hafta sonu, bayram ve resmi tatil günleri için çalışma izni var mıdır?

 TİCARİ AMAÇLA İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARININ                 EK-1            DENETİM 

VE KONTROLÜNE AİT FORM

DENETLEME 

SONUCU (X)

Denetleme Yapılan İşyerinin Telefonu

Faaliyetten geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılıyor mu?

Yiyecek-içecek satışına izin var mıdır?

TİB tarafından onaylı içerik filtreleme yazılımı kullanılıyor mu?

Erişim sağlayıcılarından sabit IP alınıp, kullanılıyor mu?    IP Numarası:   (………….…..…………………..)

İç IP Logların elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydediliyor mu?

TİB internet sitesinden ücretsiz indirilebilen IP Log imzalayıcı program ana bilgisayarda yüklü müdür?

……………

 DENETİM KOMİSYONU ÜYELERİ

İmza


