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1. İşyeri bizzat ruhsat sahibi tarafından çalıştırılacaktır. Ayrıca işyerinde bir mesul müdür de atanabilir.
2. İşyerinde meydana gelen olaylar anında en yakın polis karakoluna bildirilecektir.
3. İşyerinde kumar aleti ve makineleri kesinlikle bulundurulmayacaktır.
4. Radyo, teyp, televizyon vs. cihazları çevreyi rahatsız edecek şekilde açılmayacak, yüksek sesle konuşanlar ikaz
edilecektir.
5. İşyeri ve çevresi temiz bulundurulacak, araç ve gereçlerin temizliğine özen gösterilecektir.
6 .Çalışan personelin hijyen eğitim belgeleri, sağlık raporları altı ayda bir yenilenecek ve işyerinde bulundurulup,
denetim esnasında görevli kişilere gösterilecektir. Ayrıca kimlik bildirimleri de bağlı bulunan karakola
yapılacaktır.
7. 18 yaşından küçük kişiler ve öğrenci kıyafetliler kesinlikle işyerine alınmayacaktır.(Sinema, çay bahçesi,
lunapark, oyun yerleri hariç)
8. İşyeri dışına kesinlikle masa, sandalye konulmayacaktır.(izin alınmış bahçesi olanlar hariç)
9. İşyeri, ruhsatta belirttiği amaca uygun olarak çalıştırılacak, amacı dışında faaliyet gösteren, ilave bölme veya
batar kat gibi sonradan yapılan değişiklikler ile ruhsat koşullarındaki herhangi bir değişikliğin tespiti durumunda,
işyeri ruhsatı iptal edilecektir.
10. İşyeri vergi kaydı kesinlikle ruhsat sahibinin adına olacak, değiştirildiği durumda işyeri ruhsatı, yönetmelik
gereği iptal edilecektir.
11. Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirler alınmalıdır.
12. Gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler kapsamında açıkta
alkollü içki satışı ve sunumu yapılan iş yerlerine kesinleşmemiş ruhsat düzenlenir. Kesinleşmemiş ruhsat
düzenlenen bu yerler bir aylık süre içinde açık alkollü içkilerin satışının ve sunumunun yapılabilmesi için gerekli
olan, açık alkollü içki satış belgesini Müdürlüğümüze ibraz ederek ruhsatlarını kesinleştirir. Bu maddedeki
belgeleri süresi içinde ibraz edemeyen iş yerlerinin, işyeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilerek yetkili idareler
tarafından kapatılır.
13.Canlı Müzik İzin Belgesi olmadan canlı müzik yapılması yasaktır.
14. İNTERNET VE BİLGİSAYAR OYUN SALONLARINDA :
* Kumar siteleri, bahisler ve pornografik sitelere girilmeyecektir. Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez
bütünlüğünü zedeleyici ve anayasal düzeni yıkma amacına yönelik kurulan sitelere erişim yasaktır.
* Lisanssız ve bandrolsüz her türlü film, bilgisayar yazılım, bilgisayar ortamında tutulan veri ve bilgisayar
oyunlarına ait cd ve benzeri ekipmanların yasa dışı olarak kopyalanması, kiralanması veya kopyalanarak satılması
yasaktır.
* İnternet vasıtası ile diğer bilgisayarlar veya bilgisayar ağlarına kasten zarar vermek yasaktır. Yazılı tebligata
rağmen bu tür WEB sitelerini kullanan veya kullanılmasına müsaade eden veya izinsiz oyun yeri gibi işletilen
internet salonları önce uyarılacak, yazılı uyarıya rağmen tutumlarını değiştirmeyen işyerlerinin ruhsatları iptal
edilecektir.
* İnternet salonlarının, bağlı bulunduğu Kaymakamlık Makamından "Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım
Sayacı İzin Belgesi" almaları zorunludur.
* İşyerine 12 yaşından küçükler ancak veli veya vasisi ile birlikte veya bunların yazılı izni ile girebileceklerdir.
* İşyerinde erotik veya erotik konulu oyun, CD, disket gösterilemez.
* İşyerinde kesinlikle sigara içilemez.
Yukarıda belirtilen hususlara uyacağıma, uymadığım taktirde işyerine cezai işlem uygulanacağına tebellüğ ederim.
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