
 

LABBB ANTI-HAZING POLİTİKASI  

Massachusetts Umumi Kanunları, 1985 Kanunlarının 536’ncı Bölümü’ne uygun olarak LABBB 
Collaborative (bundan sonra “Collaborative” olarak geçecektir) işbu belgeyle, Collaborative kontrolü 
altındaki hiçbir öğrencinin, çalışanın ya da okul organizasyonunun, bir öğrenciye, okul mülkünün 
içerisinde ya da dışında, yeri neresi olursa olsun okulun düzenlediği bir organizasyonda hazing 
uygulamasına katılmayacağını öngörür. Collaborative kontrolü altındaki tesisleri ve mekânları kullanan 
hiçbir organizasyon, okul mülkü içerisinde hiç kimseye karşı hazing uygulamasına katılamaz. 

Hazing, Massachusetts Umumi Kanunlarının 269’uncu Bölümü’nün 17’inci Faslı’nda aşağıdaki gibi 
tanımlanmıştır: 

“Hazing” terimi, ister devlet malı ister özel mülkiyet üzerinde olsun, kişinin isteği üzerine ya da 
ihmalkarlık sebebiyle herhangi bir öğrencinin ya da başka bir kişinin fiziksel ya da akli sağlığını 
tehlikeye atan her türlü kabul metodu ve uygulaması olarak tanımlanır. Böyle bir uygulamada, 
kırbaçlama, dövme, dağlama, zorla yaptırılan fiziki hareketler, hava şartlarına maruz bırakma, 
herhangi bir gıdanın, içkinin, içeceğin, uyuşturucunun ya da maddenin zorla tüketilmesi ya da herhangi 
bir öğrencinin ya da bireyin fiziksel sağlık ya da güvenliğini kötü bir biçimde etkileyebilecek ya da 
öğrencileri ya da başka bir bireyi uzun süre uykudan veya istirahatten mahrum bırakma ya da uzun süre 
tecrit etme gibi öğrenciyi aşırı zihinsel strese maruz bırakan başka herhangi bir kötü muameleme ya da 
zorla yaptırılan fiziki faaliyet yer alır. 

Herhangi bir öğrencinin ya da kişinin hazing olarak gözlemlenebilecek bir faaliyete maruz bırakıldığını 
gören bütün öğrenciler, zaman, mekan, faaliyete katıldığı tespit edilebilen kişilerin adları ve uygulanan 
davranış çeşitleri bilgilerini Program Yöneticisi’ne ya da onun tayin ettiği kişiye bildirmelidir. 
Collaborative öğrencileri ve çalışanları hazing vakalarını kanuni zorunluluk gereği emniyet müdürlüğüne 
bildirmek zorundadır. 

Bir hazing faaliyetinde mevcut bulunan bütün öğrencilerin bu vakayı bildirme zorunluluğu vardır. Bunu 
yapmamak, Collaborative’in o öğrenci hakkında disiplin cezası vermesine sebep olabilir ve öğrenci üç 
güne kadar okuldan uzaklaştırma alabilir. 

Başka bir öğrenciye ya da kişiye uygulanan hazing faaliyetine katılan bir öğrenci, Collaborative Yetkili 
Müdürü’nün onayıyla okuldan on (10) güne kadar uzaklaştırma alabilir. 

Collaborative Yetkili Müdürü tarafından hazing faaliyetini organize ettiği tespit edilen bir öğrencinin 
Collaborative programından çıkartılması tavsiye edilebilir, bununla birlikte her durumda alacağı 
ceza, bu faaliyete katılan kişinin alacağı cezanın altında olamaz. 

Hazing ile ilişkili bütün vakalarda öğrenciye gerekli yasal prosedürler uygulanır. 

LEGAL REF.: M.G.L. 269:17, 18, 19 

Anti-Hazing Kanunu 



Bölüm 269: Fasıl 17 
Hazing Suçu, Tanımı, Cezası 

Burada tanımlanan hazing sucunun ana düzenleyicisi ya da katılımcısı olan herkes, üç bin dolardan fazla 
olmayacak bir para cezasıyla ya da bir yıldan fazla olmayacak bir süreyle bir ıslahevinde hapis cezasıyla ya 
da hem para cezası hem de hapis cezasıyla cezalandırılacaktır. 

 

Bu fasılda ve 18. ve 19. fasıllarda kullanıldığı şekliyle “hazing” terimi, ister devlet malı ister özel mülkiyet 
üzerinde olsun, kişinin isteği üzerine ya da ihmalkârlık sebebiyle herhangi bir öğrencinin ya da başka bir 
kişinin fiziksel ya da akli sağlığını tehlikeye atan her türlü kabul metodu ve uygulaması anlamına gelir. 
Böyle bir uygulamada, kırbaçlama, dövme, dağlama, zorla yaptırılan fiziki hareketler, hava şartlarına 
maruz bırakma, herhangi bir gıdanın, içkinin, içeceğin, uyuşturucunun ya da maddenin zorla tüketilmesi 
ya da herhangi bir öğrencinin ya da bireyin fiziksel sağlık ya da güvenliğini kötü bir biçimde 
etkileyebilecek ya da öğrencileri ya da başka bir bireyi uzun süre uykudan veya istirahatten mahrum 
bırakma ya da uzun süre tecrit etme gibi öğrenciyi aşırı zihinsel strese maruz bırakan başka herhangi bir 
kötü muameleme ya da zorla yaptırılan fiziki faaliyet yer alır. 
Bu faslın herhangi bir karşıt hükmüne bağlı olmaksızın, rıza gösterme bu kanun çerçevesinde 
gerçekleştirilen hiçbir davada bir savunma olacak kullanılamaz. 
Bölüm 269: Fasıl 18 
Hazing faaliyetini ihbar etme yükümlülüğü 

Başka birinin 17. fasılda tanımlanan hazing faaliyetinin kurbanı olduğunu bilen ya da böyle bir suç 
mahallinde bulunan herkes, kendisine ya da başkasına zarar gelmeyecek şekilde, bu suçu makul olan en 
kısa sürede uygun emniyet görevlisine bildirmelidir. Böyle bir suçu bildirmeyen herkes bin dolardan 
fazla olmayacak şekilde para cezasıyla cezalandırılır. 

Bölüm 269: Fasıl 19. 
Öğrenci Gruplarına Verilecek Tüzükler; Gerekli Kabul Beyanı ve Disiplin Politikası 

Bütün ortaöğretim kuruluşları ve orta öğretim sonrası devlet ve özel kuruluşları, bu kuruluşun bir 
parçası olan ya da onun tarafından tanınan ya da kuruluş tarafından isminin ve tesislerinin 
kullanılmasına izin verilen ya da kuruluşun, bağımsız bir öğrenci grubu, öğrenci takımı ya da öğrenci 
organizasyonu olarak mevcudiyetini bildiği bütün öğrenci gruplarına, öğrenci takımlarına ya da öğrenci 
kuruluşlarına bu faslın ve 17. ve 18. fasılların bir kopyasını verir, bununla birlikte bir kuruluşun bu 
fasıldaki şartlara uyması, bir kuruluşun bu faslın ve 17. ve 18. fasılların kopyalarını bağımsız öğrenci 
gruplarına, takımlarına ya da organizasyonlarına vermesi, o kuruluşun bahsedilen bağımsız öğrenci 
gruplarını, takımlarını ya da organizasyonlarını tanıdığı ya da onayladığı anlamına gelmez.  

Bu tarz bütün gruplar, takımlar ve organizasyonlar bu faslın ve 17. ve 18. fasılların bir kopyasını üyelerine, 
yeni üyelerine ve üyelik başvurusunda bulunanlara dağıtmalıdır.  Bu grubun, takımın ya da 
organizasyonun bu faslın ve bahsedilen 17. ve 18. fasılların bir kopyasını aldıklarını ve bütün üyelerinin, 
yeni üyelerinin ve üyelik başvurusunda bulunanların 17. ve 18.fasılların bir kopyasını aldıklarını ve bu 
grup, takım ya da organizasyonun bu faslın ve 17. ve 18. fasılların hükümlerini anladığını ve onlara 
uyacağını bildiren onaylı bir beyanı, belirlenmiş bir görevliyle yıllık olarak kuruluşa göndermek bu grup, 
takım ya da organizasyonların sorumluluğundadır. 

Bütün ortaöğretim kuruluşları ve orta öğretim sonrası devlet ve özel kuruluşları, en az yılda bir kez olmak 
üzere, kayıttan önce ya da kayıt başlangıcında, bu kuruluşa tam zamanlı öğrenci olarak kaydolan her 
bireye bu faslın ve 17. ve 18. fasılların bir kopyasını verecektir. 
Bütün ortaöğretim kuruluşları ve orta öğretim sonrası devlet ve özel kuruluşları yüksek öğretim kuruluna, 
ortaöğretim kuruluşları ise eğitim kuruluna yılda en az bir kez olmak üzere, bu kuruluşların, öğrenci 
grupları, takımları ya da organizasyonlarını bilgilendirme ve bünyesinde kayıt yaptıran bütün tam zamanlı 
öğrencilere bu faslı ve 17. ve 18 fasılları bildirdiğini ve ayrıca adı geçen kuruluşun hazing düzenleyicileri ve 
katılımcılarına ilişkin bir disiplin politikası benimsemesi ve bu politikaya öğrenci kılavuzunda ya da 
kuruluşun politikasını öğrencilerine duyurmada kullandığı benzer vasıtalarında uygun vurgunun 



yapılması  sorumluluğunu yerine getirdiğini tasdik edecek şekilde bir rapor gönderecektir. Yüksek öğretim 
kurulu ve ortaöğretim kuruluşları için ise, eğitim kurulu bu raporların içeriği ve sıklığını belirleyen 
düzenlemeleri yayınlayacak ve bu raporları hazırlamayan kuruluşları başsavcıya bildirecektir. 


