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Kısıtlama ve Tecrit Politikası - veliler için 
bilgiler 
Aşağıda, Victoria hükümeti okullarına giden öğrencilerin velileri için fiziksel 
kısıtlama ve tecrit uygulamasına dair bilgiler yer alır:  

Genel Bakış 

 Her öğrencinin okulda güvende olmaya hakkı vardır.  

 Öğrencilerin hakları kanunlarla ve politikalarla korunur.  

 Okulda çalışan görevlilerin, öğrencilere bakma vazifesi vardır. 

 Okulda çalışan görevlilerin, güvenli ortamda çalışma hakkı vardır.  

 Kanunlar, okulda çalışanlara, öğrencilerin tehlikeli eylemlerde bulunmalarını engelleme hakkı 

tanımaktadır.  

 Kanun ve politikalardaki farklılıklar, kimi zaman okulların, ailelerin evde yaptıkları uygulamaların 

aynısını yapamayacağı anlamına gelebilir.  

Tavsiye 

Fiziksel kısıtlama ve tecrit uygulaması nedir 

Bakanlık, fiziksel kısıtlamayı öğrencinin hareket etmesini engelleyecek biçimde fiziksel güç 
kullanımı olarak tanımlamaktadır.  

Çalışanlardan biri, öğrencinin vücudunda bir yeri tutarsa ve öğrenci bu nedenle uzaklaşamazsa, 
buna fiziksel kısıtlama denir. Çalışanlardan biri öğrencinin hareket etmesini engellerse, ancak 
öğrenci çalışandan uzaklaşabilirse buna fiziksel kısıtlama denmez.  

Bakanlık, tecrit uygulamasını, öğrenciyi tek başına bir odada veya alanda bırakmak ve oradan 
çıkmasına izin vermemek olarak tanımlamaktadır. Okullarda özel tecrit odaları veya okulda tecrit 
için inşa edilmiş veya kullanılan diğer bölgeler bulunmasına izin verilmez. Okullar, öğrencilerin 
normalde okulda öğrenciler tarafından kullanılan alanlardan çıkmalarını önlememelidir. 

Birden fazla öğrenci bir odada veya alanda tutulursa, bu tecrit olarak tanımlanamaz. Bir öğrenciyi 
sınıftan dışarı göndermek, okuldan geçici olarak uzaklaştırmak veya okuldan atmak tecrit 
sayılmaz.  

Okullarda fiziksel kısıtlama ve tecrit uygulaması 

Okul çalışanları, yalnızca bir öğrencinin kendine veya başkasına zarar vermesini engellemek için 
ve onları güvende tutmanın başka bir yolu olmadığında fiziksel kısıtlamaya ve tecrit uygulamasına 
başvurabilir. Bu durumlar acil durum sayılır.  

Tehlike geçtiği anda okul çalışanları fiziksel kısıtlama ve tecrit uygulamasını sona erdirmelidir. 

Öğrenci tecrit edildiğinde okul çalışanları öğrenciyi her an izlemek zorundadır.  

Ne doktorlar, sağlık uzmanları ne de öğrencinin velisi olarak siz veya çocuğunuz, okul 
çalışanlarının fiziksel kısıtlamaya veya tecrit uygulamasına başvurmasını isteyebilirsiniz.  

https://www2.education.vic.gov.au/pal/restraint-seclusion/policy
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Fiziksel kısıtlama ve tecrit uygulaması, öğrencinin Davranış Destek Planında, Güvenlik Planında, 
Bireysel Eğitim Planında veya öğrencinin öğrenimi ya da güvenliğiyle ilgili diğer bilgilerde yer 
alamaz.  

Çocuğunuz Ulusal Engellilik Sigortası Planı (NDIS) aracılığıyla destek alıyorsa, evdeki bazı 
uygulamaların çocuğunuzun okulunda yapılmasına izin verilemeyebilir çünkü NDIS, okulların tabi 
olduğu kanunlardan farklı kanunlara tabidir. 

Çocuğunuz okulda fiziksel kısıtlama veya tecrit altına alınırsa, okul: 

 çocuğunuzun da içinde bulunduğu herkesin güvende olduğundan emin olacaktır  

 size olanları, fiziksel kısıtlama veya tecrit uygulamasına neden başvurulduğunu anlatacaktır  

 olayı Bakanlığa bildirecektir  

 bu durumun tekrarlanmasını engellemek için yeni şeyler deneyecektir  

 çocuğunuza neyin iyi gelebileceğini düşünüyorsa bu konuda sizinle konuşacaktır. 

Daha fazla bilgi için 

Bakanlığın fiziksel kısıtlama ve tecrit konusundaki politikasıyla veya belirli bir olayla ilgili daha fazla 
bilgi almak istiyorsanız: 

 çocuğunuzun okulundaki çalışanlarla konuşabilirsiniz 

 Eğitim ve Öğretim Bakanlığı'nın internet sitesindeki Fiziksel Kısıtlama ve Tecrit Politikasını 

(Restraint and Seclusion Policy) okuyabilirsiniz. 

Şikâyetler 

Okulda fiziksel kısıtlama veya tecrit olayıyla ilgili şikâyette bulunmak istiyorsanız lütfen bu adımları 
izleyin: 

1. önce okulla konuşun  

2. okul çalışanlarının söylediklerinden veya yaptıklarından memnun kalmazsanız en yakınınızdaki 

bölge ofisiyle iletişime geçin  

3. aldığınız yanıttan yine memnun kalmazsanız, merkez ofise ulaşın.  

Tüm bilgileri bu sayfada bulabilirsiniz: https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-
school/Pages/school-complaints.aspx 

https://www2.education.vic.gov.au/pal/restraint-seclusion/policy
https://www2.education.vic.gov.au/pal/restraint-seclusion/policy
https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/school-complaints.aspx
https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/school-complaints.aspx
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Daha fazla destek almak için 

Ebeveyn Hattı: https://parentline.com.au/ or call 1300 30 1300  

İlgili politikalar ve tavsiyeler 

Çocuklar için Güvenlik Standartları 

https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/childprotection/Pages/safeenviro.aspx  

Bakım Vazifesi Politikası 

https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/Pages/dutyofcare.aspx 

Fiziksel Kısıtlama ve Tecrit 

https://www2.education.vic.gov.au/pal/restraint-seclusion/policy 

Duyusal Odalar  

https://www2.education.vic.gov.au/pal/sensory-rooms/policy 

 

İlgili mevzuat 

2006 İnsan Hakları ve Sorumlulukları Sözleşmesi Kanunu 

https://www.legislation.vic.gov.au/in-force/acts/charter-human-rights-and-responsibilities-act-
2006/014 

2005 Çocukların İyiliği ve Güvenliği Kanunu 

https://www.legislation.vic.gov.au/in-force/acts/child-wellbeing-and-safety-act-2005/030 

2017 Eğitim ve Öğretim Reformu Düzenlemeleri (Vic) Düzenleme 24, Bedensel cezaya izin 
verilmez 

2017 Eğitim ve Öğretim Reformu Düzenlemeleri (Vic) Düzenleme 25, Tehlikeye karşı fiziksel 
kısıtlama 

https://www.legislation.vic.gov.au/in-force/statutory-rules/education-and-training-reform-
regulations-2017/002 

Tavsiyelerin son güncelleme tarihi 

2021 Mayıs 

Kapsam 

Okullar için 

Okul meclisleri için 

Tüm Bakanlık çalışanları için 

Bu formun doğru olmasını kim sağlıyor?  

Davranış Desteği Başdanışmanı 

E-posta: restraint.seclusion@education.vic.gov.au 

https://www2.education.vic.gov.au/pal/sensory-rooms/policy
https://www.legislation.vic.gov.au/in-force/statutory-rules/education-and-training-reform-regulations-2017/002
https://www.legislation.vic.gov.au/in-force/statutory-rules/education-and-training-reform-regulations-2017/002

