KARABAĞLAR BELEDİYESİ GENÇLİK ve EĞİTİM MERKEZİ (KARBEM)
YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar

Amaç:
MADDE 1- (1) Bu yönetmel ğ n amacı , Karabağlar Beled yes ne bağlı gençl k ve eğ t m merkez n n kuruluş,
görev, yönet m ve eğ t m şler yle, bu merkezlerdek görevl ler n görev, yetk ve sorumluluklarına l şk n usul ve
esaslarını düzenlemekt r.

Kapsam:
MADDE 2- (1) Bu yönetmel k, Karabağlar Beled yes ne bağlı gençl k merkez n n kuruluş, görev, yönet m ve
eğ t m şler yle, bu merkezlerdek görevl ler n görev, yetk ve sorumluluklarına l şk n usul ve esasları kapsar.

Dayanak:
MADDE 3- (1) Bu yönetmel k 03/07/2005 tar hl 5393 sayılı Beled ye Kanunu 14 ve 15. Maddeler ne dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu yönetmel kte geçen;
a) Başkan: Karabağlar Beled ye Başkanını
b) Başkan Yardımcısı: Karabağlar Beled ye Başkan Yardımcısını,
c) Müdür: Kültür ve Sosyal İşler Müdürünü
ç) Başkanlık: Karabağlar Beled ye Başkanlığını,
d) Müdürlük: Karabağlar Beled yes Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü,
e) Yönet c : KARBEM yönet m nden sorumlu k ş y ,
f) KARBEM: Karabağlar Beled yes Gençl k ve Eğ t m Merkez ’n ,
g) Yönet c Yardımcısı: KARBEM yönet m nden sorumlu k ş n n yardımcısını, fade eder
ğ) Şube Sorumlusu: KARBEM'e bağlı şubeden sorumlu k ş y ,
h) Eğ tmen: KARBEM’de eğ t m ve öğret m kadrosunda görev yapan k ş y ,
ı) Ps kolog: Ps kolog kadrosunda görev yapan k ş y ,
) Ps koloj k Danışman Rehber: Ps koloj k Danışmanlık ve Rehberl k kadrosunda olan k ş y ,
j) Sosyal Çalışmacı: Sosyal Çalışmacı kadrosunda görev yapan k ş y ,
k) Uzman Personel: Eğ tmen, Sosyal Çalışmacı, Ps kolog ve Ps koloj k Danışman ve Rehber kadrosunda olan
kşy,

l) Büro Elemanı: KARBEM’de yazışma, evrak vb. şlemler yürüten k ş y ,
m) Yardımcı Personel: KARBEM’de tem zl k ve düzen sağlayan personel ,
n) Üye: KARBEM’e kayıtlı olan Çocuk, Genç ve Genç yet şk nler
o)Vel :Kurum h zmet nden yararlanan k ş n n anne /babasını ve yasal olarak sorumluluğunu üstlenen k ş y fade
eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez n Amacı, Genel İlkeler, Etk nl k Saatler

Merkez n amacı:
MADDE 5- (1) Karabağlar Beled yes Gençl k ve Eğ t m Merkez n n (KARBEM) amacı lçe sınırları çer s nde
yaşayan sosyo-ekonom k koşulları yeters z gençler n sosyal, kültürel, sanatsal, eğ tsel ve sport f faal yetler
çerçeves nde serbest zamanlarının lg , stek ve yetenekler doğrultusunda değerlend r lmes ne fırsat vererek
topluma akt f vatandaşlar olarak katılmalarını sağlayan ve gençler zararlı alışkanlıklardan korumaya yönel k
çalışmaları yürütmekt r.

Genel lkeler:
MADDE 6- (1) KARBEM’ de aşağıdak lkeler göz önünde bulundurulur.
a) KARBEM’ lerde genc n; yapıcı, yaratıcı, sorgulayan, eleşt rel düşüneb len, öğrenme konusunda stekl b reyler
olarak yet şmeler ç n çalışmalara yer ver l r.
b) Üyeler m z n bedensel, z h nsel ve ps ko-sosyal gel şmeler ç n sosyal, kültürel, sanatsal, eğ tsel, sport f
etk nl klere ve gez lere yer ver l r.
c) KARBEM’de çevre özell kler programda bel rt len esaslar d kkate alınarak bu yönergen n 5. maddes ndek
amaçları gerçekleşt recek şek lde düzenlen r ve uygulanır.
ç) KARBEM’de ver lecek h zmetler; üyeler n lg , stek ve yetenekler doğrultusunda ht yaçlara göre düzenlen r.
d) KARBEM’ n kuruluş ve şley ş le lg l her türlü eğ t m ve etk nl kler n hazırlanmasında ve uygulanmasında
Atatürk İlke ve Devr mler ön planda tutulur. Evrensel değerler ç nde m ll kültürün öğren lmes ne önem ver l r.
e) KARBEM’de; KARBEM-Okul-A le-Çevre şb rl ğ sağlanır.
f) KARBEM’de eğ tmenler, eğ t mde fırsat eş tl ğ ne yer ver r.
g) KARBEM’de gençlere yönel k programları hazırlanırken; gençler n bedensel, z h nsel ve ps ko- sosyal
durumları göz önünde tutulur.
ğ) KARBEM b nalarının yerleş m planında bel rt len yönet m, etk nl k odalarını ve ün teler n amacına ve projeye
uygun olarak (beled ye olanakları ölçüsünde) donatılır ve kullanılır.
h) KARBEM’de üyeler n tem zl k, sağlık ve beslenme le lg l b lg , becer ve alışkanlık kazanmaları ç n gerekl
çalışmalar yapılır.
ı) Gençler oldukları g b kabul ed l r ve değer görürler. Gençlere, eş tl k lkes doğrultusunda gereken özen
göster l r.
) Gençlere k tap okuma alışkanlığı kazandırılmaya çalışılır.

Etk nl k saatler :

MADDE 7- (1)B r etk nl k saat 40 dak kadır. Gerekt ğ nde etk nl ğ n özell ğ , gençler n akadem k düzey ve d ğer
faktörler d kkate alınarak blok uygulaması yapılab l r. Etüt ağırlıklı çalışma uygulandığından 10 dak ka Ödev
uygulama+40 dak ka ders olarak programlanab l r. D nlenme saat 10 dak kadır. (Gerekt ğ nde bu süre
artırılab l r.)

ÜÇÜNC ÜBÖLÜM
KARBEM’de Görevlend r lecek Personel, Personelde Aranan Şartlar
Görevlend r lecek personel
MADDE 8- (1)KARBEM’de; Yönet c , Eğ tmen, Ps koloj k Danışman ve Rehberl k Uzmanı Sosyal Çalışmacı,
Ps kolog, Büro Elemanı ve Yardımcı personel çalıştırılır. (İht yaç, stek ve yönet m n uygun görmes durumunda
KARBEM’şubeler arasında yer değ şt rme uygulaması yapılır.) Beled ye bünyes nde b rden fazla KARBEM
Şubes bulunması durumunda, KARBEM Yönet c s ve Yardımcısı bu şubelerden de sorumlu olur.

Görev alacak personelde aranan şartlar
MADDE 9- (1) Personel alımı; Beled ye kadrosunun yeters z olması durumunda, h zmet alımı yoluyla
gerçekleşt r leb l r.
Personel alımında, göreve uygunluk ve becer ön planda tutulur.

Yönet c ve Yönet c Yardımcısı olarak görev alacaklarda aranan şartlar
MADDE 10-(1)Yönet c ve Yönet c Yardımcısı olarak görev alacaklarda aranan şartlar şunlardır;
a) Türk ye Cumhur yet vatandaşı olmak,
b) Ün vers te ve Yüksek Okul mezunu olmak.(L sans düzey nde)
c) Pedagoj k formasyona sah p olmak,
ç) Kamu haklarından yoksun olmamak,
d) Görev n sürekl yapmasına engel olab lecek beden ve ruhsal hastalığı bulunmadığına l şk n sağlık raporu
almış olmak,
e) Erkek personel ç n; askerl k görev n tamamlamış olmak, şartları aranır.

Eğ tmen olarak görev alacaklarda aranan şartlar
MADDE 11-(1)Eğ tmen olarak görev alacaklarda aranan şartlar şunlardır;
a) Türk ye Cumhur yet vatandaşı olmak,
b) L sans düzey nde Ün vers te ve Yüksek Okul (Ün vers ten n Eğ t m Fakültes veya bölümler nden KARBEM’de
ht yaç duyulan branşndan) mezun olmak.
c) Pedagoj k formasyona sah p olmak,
ç) Kamu haklarından yoksun olmamak,
d) Görev n sürekl yapmasına engel olab lecek beden ve ruhsal hastalığı bulunmadığına l şk n sağlık raporu
almış olmak,
e) Erkek personel ç n; askerl k görev n tamamlamış olmak, şartları aranır.

Ps koloj k Danışmanlık ve Rehberl k Uzmanı olarak görev alacaklarda aranan şartlar
MADDE 12-(1) Ps koloj k Danışmanlık ve Rehberl k Uzmanı olarak görev alacaklarda aranan şartlar şunlardır;
a) Türk ye Cumhur yet vatandaşı olmak,
b) L sans düzey nde Ün vers te (Ün vers ten n Ps koloj k Danışmanlık ve Rehberl k Bölümler nden) mezun olmak,
c) Kamu haklarından yoksun olmamak,
ç) Görev n sürekl yapmasına engel olab lecek beden ve ruhsal hastalığı bulunmadığına l şk n sağlık raporu
almış olmak,
d) Erkek personel ç n; askerl k görev n tamamlamış olmak, şartları aranır.

Sosyal Çalışmacı olarak görev alacaklarda aranan şartlar
Madde 13-(1) Sosyal Çalışmacı olarak görev alacaklarda aranan şartlar şunlardır;
a) Türk ye Cumhur yet vatandaşı olmak,
b) Ün vers te ve Yüksek Okulların Sosyal H zmet Bölümler nden mezunu olmak.(L sans düzey nde)
c) Kamu haklarından yoksun olmamak,
ç) Görev n sürekl yapmasına engel olab lecek beden ve ruhsal hastalığı bulunmadığına l şk n sağlık raporu
almış olmak,
d) Erkek personel ç n; askerl k görev n tamamlamış olmak, şartları aranır.

Ps kolog olarak görev alacaklarda aranan şartlar
MADDE 14-(1) Ps kolog olarak görev alacaklarda aranan şartlar şunlardır;
a)Türk ye Cumhur yet vatandaşı olmak,
b)Ün vers te ve Yüksek Okulların Ps koloj Bölümler nden mezunu olmak.(L sans düzey nde)
c)Kamu haklarından yoksun olmamak,
ç)Görev n sürekl yapmasına engel olab lecek beden ve ruhsal hastalığı bulunmadığına l şk n sağlık raporu
almış olmak,
d)Erkek personel ç n; askerl k görev n tamamlamış olmak, şartları aranır.

Büro elemanı olarak görev alacaklarda aranan şartlar
MADDE 15-(1)Büro elemanı olarak görev alacaklarda aranan şartlar şunlardır;
a) Türk ye Cumhur yet vatandaşı olmak,
b) En az L se mezunu olmak,
c) Kamu haklarından yoksun olmamak,
ç) Görev n sürekl yapmasına engel olab lecek beden ve ruhsal hastalığı bulunmadığına l şk n sağlık raporu
almış olmak,
d) Erkek personel ç n; askerl k görev n tamamlamış olmak koşulları aranır.

Yardımcı Personel olarak görev alacaklarda aranan şartlar
MADDE 16-(1) Yardımcı Personel olarak görev alacaklarda aranan şartlar şunlardır;
a) Türk ye Cumhur yet vatandaşı olmak,
b) En az İlköğret m Okulu mezunu olmak.
c) Kamu haklarından yoksun olmamak,
ç) Görev n sürekl yapmasına engel olab lecek beden ve ruhsal hastalığı bulunmadığına l şk n sağlık raporu
almış olmak,
d) Erkek personel ç n; askerl k görev n tamamlamış olmak, koşulları aranır.

Kısm zamanlı çalışma
MADDE 17- (1) Yönet m n uygun görmes hal nde, d ğer çalışanlarda aranan koşullara uygun özell klere sah p
olmak şartıyla, ht yaç duyulan alanlarda kısm zamanlı personel çalıştırılab l r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetk ve Sorumluluklar

Yönet c n n görev, yetk ve sorumlulukları
MADDE 18- (1)Yönet c ; KARBEM yönet m nden, etk nl kler n plânlanmasından ve yürütülmes nden Kültür ve
Sosyal İşler Müdürüne karşı sorumludur.
Yönet c bu sorumluluğunu yer ne get rmek ç n aşağıda bel rt len görevler yapar:
a) KARBEM şubeler arasındak koord nasyonu sağlar.
b) Gençler n, ver len h zmetlerden en y şek lde yararlanması ç n gerekl önlemler alır ve uygular.
c) KARBEM şubeler nde görevl personel n dosyalarını tutar, Personel n tüm özlük şlemler n tak p eder ve
yürütür.
ç) KARBEM şubeler nde yapılacak toplantıları organ ze eder, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü' nün onayını alır ve
toplantılara katılır, başkanlık eder.
d) Resmî makamlara karşı, KARBEM’ tems l eder.
e) KARBEM bünyes ndek kadrolarından veya personelden gelen raporları nceler ve gereğ n yapar.
f) Yıllık faal yetlerle lg l gerekl hazırlıkları yapar, etk nl kler plânlar. İz n alınarak gerçekleşt r lecek d ğer
etk nl kler ç n gerekl z nler alır. Personel n ş bölümünü yapar ve kend ler ne yazılı olarak b ld r r.
g) Eğ t m-öğret m,etk nl k, faal yet ve yönet m ç n gerekl olan defter, dosya ve kayıtların tutulmasını, yazışmaların
zamanında usulüne göre yapılmasını sağlar.
ğ)KARBEM şubeler nde görevl ;tüm personel ve yardımcı personel n yet şt r lmeler n sağlar. Personel n b l m,
tekn k ve eğ t m alanındak gel şmeler tak p edeb lmeler ç n gerekl ortamı sağlar. h zmet ç eğ t m düzenlemek
ç n gerekl tedb rler alır.
h) Kütüphane, k taplık ve d ğer bölümler n gerekl araç-gerec n kontrol eder. Eks k görülenler n tamamlanmasını
sağlar.
ı) Mesleğ Eğ tmen olan Yönet c ler görevler n aksatmamak koşuluyla haftada ortalama 2 den az 6 saatten fazla
olmamak kaydıyla derslere ve gerekt ğ nde etk nl klere katılmak zorundadır.
) Yangın, doğal afet, kaza, lk yardım vb. durumlar ç n önlem alır. Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün b lg s ne
sunar.
j) İz n kullanacak olan personele, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü'nün b lg s dah l nde z n belges düzenler. Onaya
sunar.
k) Haftalık, aylık ve yıllık raporları hazırlar. Yılsonunda hazırlanan raporda ayrıntılı olarak yıl ç nde yapılan
etk nl kler, karşılaşılan güçlükler ve bu güçlükler ç n öngörülen çözüm yollarını çeren rapor hazırlar ve Kültür ve
Sosyal İşler Müdürüne sunar
l)Kültür ve Sosyal İşler Müdürü tarafından kend s ne ver len d ğer dar görevler yapar.

Yönet c Yardımcısı görev, yetk ve sorumlulukları
MADDE 19-(1)Yönet c Yardımcısı, etk nl k ve toplantılara katılmanın yanında, yönet c n n yardımcısıdır.
Yönet c n n olmadığı zamanlarda yer ne vekâlet eder.
KARBEM şubeler n n her türlü eğ t m-öğret m,etk nl k, faal yet gencler, personel, yazışma, eğ t c etk nl kler,
tem zl k, güvenl k, bakım, vel lerle l şk ler vb. konularında, Yönet c tarafından ver len ş ve şlemler yapar.Bu
görevler n yapılmasından ve KARBEM’ n amaçlarına uygun olarak şley ş nden Yönet c ye karşı sorumludur.

Rehber ve Ps koloj k Danışmanlık yetk ve sorumlulukları
MADDE 20- (1)Kurum rehber ve ps koloj k danışman özel evraklar har ç yaptığı her etk nl k ve planlamada
dareye raporlama yapmaktan sorumludur. Yönet c gerek gördüğü takt rde toplantılara katılması zorunludur.
Rehber ve Ps koloj k Danışman bu sorumluluğunu yer ne get rmek ç n aşağıda bel rt len görevler yapar;
a) Kurum h zmet nden faydalanan k ş ler n durum ve ht yacına gore Eğ tsel-Meslek -B reysel veya Yönlend rmel
Rehberl k uygular.

b) Rehberl k h zmetler nde h zmet alan k ş , vel , uzman,öğretmen ve yönet c g b lg l lerle şb rl ğ çer s nde
h zmet yürürtür.
c) Yıllık rehberl k faal yet takv m hazırlar dareye sunar.
ç) H zmet alan b reyler n durum ve davranış değ ş kl ğ n ölçmek üzere değerlend rme ve test uygular.
d) B rey tanımak ç n gel ş m dosyası oluşturur.
e) H zmetten faydalanmak steyen herkese koşulsuz kabul, saygı ve g zl l k lkeler çerçeves nde h zmet sunar.
f) B rey gel ş m ve değ ş mler hakkında a ley b lg lend rmek ve desteklemek ç n sem ner toplantılar hazırlar
a leler n katılımını sağlamaya çalışır.
g) Gerek görüldüğü takt rde vel ve b reylerle özel görüşmeler yapar bunu kurum yönet c ler ne raporlar.
ğ)Okul ve sınav başarısını desteklemek adına ht yacı olan b reylere bell b r takv m hazırlar tak p ed p başarı
kontrolü sağlar.

Eğ tmen n görev, yetk ve sorumlulukları
MADDE 21- (1) KARBEM şubeler nde, öğrenc ler n ders çalışmalarına ve ödevler n yapmalarına yardım etmek,
ders/etüt çalışma saatler dışında kalan zamanda, lg ve yetenekler ne göre gençler KARBEM şubeler nde
yapılan etk nl klere yöneltmek, gençler n oyun gereks n mler n n karşılanmasına, z h nsel ve ruhsal ve sosyal
gel şmeler nde yardımcı olmak üzere çalışma yapmak.
Eğ tmenler bu sorumluluğunu yer ne get rmek ç n aşağıda bel rt len görevler yapar;
a) Eğ t m n tel ğ n n yükselt lmes ve başarının arttırılması, öğrenc ler n sted kler programda bel rlenen amaca
uygun şek lde eğ t lmes ç n gerekl önlemler alır ve uygular.
b) Etk nl kler dışında, görev yle lg l eğ t m-öğret m ve yönet m şler ne katılır, kanun, yönetmel k ve em rlerdek
görevler yapar.
c) Gençlere rehberl k eder. Tutum ve davranışlarıyla onlara örnek olur.
ç) Yönet c tarafından planlandığı şek lde nöbet tutar, nöbet sonunda görüşler n nöbet defter ne yazar.
d) Etk nl kler n yürütülmes nde ve yönet m şler nde yönet c ye yardımcı olur.
e) Ay sonunda o ay ç nde yapılan etk nl kler, karşılaşılan güçlükler ve bu güçlükler n çözümüyle lg l raporu
hazırlar ve yönet c ye ver r.
f)Yönet c tarafından ver len görevler yapar.
g) Görevler n d ğer çalışanlar le şb rl ğ ve ek p çalışması anlayışı ç nde sürdürür,

Sosyal Çalışmacının görev ve yetk ler ve sorumlulukları
MADDE 22 -(1)Sosyal çalışmacının görev, yetk ler ve sorumlulukları şunlardır;
a) Başvurular doğrultusunda meslek danışmanlık ve rehberl k h zmet vermek.
b) Bu Yönetmel ğ n 6' nc maddes nde bel rt len esaslar doğrultusunda h zmetler planlar, programlar ve
değerlend rme toplantılarını organ ze eder,
c) Sosyal h zmet n yöntem ve tekn kler n kullanarak, genc n sorunlarının çözümüne yönel k meslek çalışmalar
yapar,
ç) Her türlü çalışmasına l şk n kayıtları düzenl olarak tutar ve saklar,
d) Görevler n d ğer çalışanlarlar le şb rl ğ ve ek p çalışması anlayışı ç nde sürdürür,

Ps koloğun görev ve yetk ve sorumlulukları
MADDE 23-(1) Ps koloğun görev ve yetk ve sorumlulukları şunlardır;
a) Gençler n yetenek ve lg alanlarını bel rler, uygun etk nl klere yönlend r lmeler ne yardımcı olur,
b) Ps koloj k sorunları olan b reyler ç n sağlık kuruluşlarıyla şb rl ğ yaparak ortak programlar düzenler ve yürütür,
c) Bu Yönetmel ğ n 6 nc maddes nde bel rt len esaslar doğrultusunda h zmetler planlar, programlar ve
değerlend rme toplantılarına katkıda bulunur.
ç) Meslek yöntem ve tekn kler kullanarak gençler n ps koloj k sorunlarının çözümüne yönel k çalışmalar yapar.
d) Her türlü çalışmasına l şk n kayıtları düzenl olarak tutar ve saklar.
e) Görevler n d ğer çalışanlar le şb rl ğ ve ek p çalışması anlayışı ç nde sürdürür.

Büro elemanın görevler
MADDE 24- (1) KARBEM şubeler nde gerekl görülen sayıda büro elemanı görevlend r l r. Bu personel, yönet m n
vereceğ eğ t m-öğret m dışındak dar görevler yapar.
Yardımcı personel n görevler
MADDE 25-(1) KARBEM şubeler nde gerekl görülen, yeterl sayıda yardımcı personel görevlend r l r. Bu
personel, yönet m n vereceğ eğ t m-öğret m dışındak (tem zl k, düzen vb) görevler yapar.

Görevlend rme
MADDE 26- (1) KARBEM şubeler nde çalışan her personel, gerekl görüldüğü takd rde, KARBEM şube ve
organ zasyonları le Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne a t organ zasyonlarda görevlend r leb l r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Kabul Esasları, Kayıtta İstenecek Belgeler, Vel Zorunluluğu, Vel ler n Uyması Gereken Kurallar, KılıkKıyafet ve Devam, Nak l, Ödül, Üyeler n Uyması Gereken Kurallar,
D s pl n Kurulu Oluşturulması ve Yaptırım

Kayıt kabul esasları
MADDE 27- (1) KARBEM şubes ne kayıt Başvuru Formu'yla yapılır. Kayıt olan öğrenc /üye ç n KARBEM g r ş
kartı düzenlen r.

Üye kayıt kabulde stenecek belgeler
MADDE 28-(1) Gençl k ve Eğ t m Merkez ne üye olacaklarda aranan şartlar şunlardır;
a) Nüfus cüzdanı fotokop s ,
b) İkametgah belges ,
c) Öğrenc se öğrenc belges (Halen öğrenc olduğu okuldan alınacaktır) mezun durumda olan b reylerden
d ploma fotokop s ,
ç) İk adet fotoğraf,
d) Gel r durumunu bel rt r belge,
e) 18 yaşını b t rm ş b reylerden (reş t durumdak ) sabıka kaydı sten r.

Vel zorunluluğu
MADDE 29- (1)18 yaşın altındak her üyen n b r vel s olması zorunludur.

Vel ler n uyması gereken kurallar
MADDE 30- (1)Kurum d s pl n ve b lg lend rme kurallarını kabul ett ğ ne da r kurum sözleşmes n mzalar , b r
örneğ n tesl m alır.
(2)Adres ve let ş m n d ğer unsurlardak değ ş kl kler en kısa sürede kuruma b ld r r.

Üye kılık-kıyafet ve devam zorunluluğu
MADDE 31- (1) KARBEM’ de kılık-kıyafet zorululuğu yoktur. H zmetten faydalanan her üyen n devam zorunluluğu
vardır.

Ödül
MADDE 32- (1) KARBEM şubeler nde veya okulunda üstün başarılı, yetenekl , örnek çalışma serg leyen üyeler,
gerekt ğ nde Beled ye Başkanlığı tarafından ödüllend r leb l n r.

Üyeler n uyması gereken kurallar
MADDE 33- (1)Gençl k ve Eğ t m Merkez nde üyeler n uyması gereken kurallar şöyled r;
a) Grup çalışmalarını engelley c ve huzuru bozucu davranışlarda bulunmamak,
b) Ahlak kurallarına ve toplum hoşgörüsüne aykırı ve taşkın davranışlarda bulunmamak,
c) Devlet mallarına zarar vermemek,

