
 

Victoria Öğrenci Numarası  
Veliler için bilgiler  
 
Victoria Öğrenci Numarası (Victorian Student Number, VSN) nedir? 
 
VSN, devlet okullarındaki ve devlete bağlı olmayan okullardaki tüm öğrencilere  ve 
Meslek Eğitim Kuruluşlarında okuyan öğrencilere Eğitim ve Erken Çocukluk Gelişim 
Bakanlığı tarafından verilecek bir öğrenci kimlik numarasıdır. Her öğrencinin 
numarası farklı olacaktır ve bu numara öğrencinin tüm okul kayıtlarında temel kimlik 
numarası olarak kullanılacak ve öğrenci 25 yaşına gelinceye kadar tüm eğitim hayatı 
boyunca geçerli olacaktır. VSN, dokuz hanelidir, gelişigüzel seçilir ve öğrenciye 
ilişkin kimlik bilgilerini (isim, cinsiyet, doğum tarihi) içerir.  
 
Neden VSN kullanılmaya başlanıyor? 
 
Victoria Öğrenci Numarasının kullanımı, öğrencilerin Victoria eğitim sistemindeki 
gidişatı ve bu sistemden ayrılmalarına ilişkin bilgileri tam olarak takip etme kabiliyeti 
sağlayacaktır. Bu, Victoria Eyaletindeki eğitime ilişkin bilgilerin zamanında ve tam 
olarak toplanmasını ve analizini önemli ölçüde geliştirecektir.  
 
VSN öğrenciler için neden gereklidir? 
 
Victoria Eyaletindeki gibi büyük ve çeşitli bir eğitim sisteminde, standart ve merkezi 
olarak verilen öğrenci numaraları, öğrencilerin bireysel olarak kimliklerinin 
belirlenmesi için en iyi yoldur. Bir referans numarası kullanarak bilgilerin toplanması 
ve saklanması, isimler yanlış yazıldığında, değiştirildiğinde ve benzer isimlerle 
karıştırıldığında ortaya çıkan hataların ve karışıklığın önlenmesini sağlar. 
  
Avustralya’daki birçok eyalet ya zaten öğrenci numarası sistemine sahiptir yada böyle 
bir sistemi yürürlüğe koymayı planlamaktadır. Ayrıca bu uygulama, Yeni Zelanda ve 
Kanada dahil olmak üzere başka birçok ülkede yaygındır. 
 
VSN nerelerde kullanılacaktır?  
 
VSN, şuralarda kullanılacaktır:  
 

• kayıtların onaylanması ve karneler gibi öğrencilere yapılan bildirilerde ve 
• yeni bir okula veya kuruluşa kaydolmak için öğrenci tarafından yapılan 

başvurularda. 
 
Neden devletin öğrencilerle ilgili bilgi toplaması gerekiyor? 
 
Bakanlık, eğitim sisteminde yapılan gelişmeleri takip etmek, daha fazla gelişime 
ihtiyacı olan alanları belirlemek, trendleri takip etmek ve gelecekteki ihtiyaçları 
belirlemek için bu bilgileri toplar. VSN, özetle bu bilgilerin doğruluğunu, 
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güvenilirliğini ve tam olmasını sağlar; ayrıca ihtiyaçların değerlendirilmesi ve bu 
ihtiyaçların karşılanması amacıyla gerekli politikaların geliştirilmesi için daha iyi bir 
temel temin eder. Ayrıca kalitesi daha fazla geliştirilmiş bilgi, devletin eğitim 
sistemine ilişkin olarak topluma daha doğru bir rapor verilmesini sağlayacaktır.  
 
Kişisel bilgilerin gizliliği korunacak mı? 
Evet, güvenlik, VSN sisteminin ve öğrenci numaralarının bir parçasıdır. VSN 
sisteminde tutulan öğrenci kayıtları, her öğrenciyle ilgili isim, doğum tarihi, cinsiyet, 
gidilen her okula başlama ve bitirme tarihleri gibi minimum düzeyde bilgi içerir. VSN 
sistemi, akademik başarı ve sonuçlar, sağlık veya sosyal yardım gibi başka öğrenci 
bilgilerinin toplandığı bir yer değildir. Numaralar gelişigüzel verildiği için, bu 
numaralardan öğrencilerle ilgili kişisel bilgiler elde edilemez.  
 
VSN sistemindeki bilgilere ulaşım kesinlikle sınırlı olacaktır ve veri tabanı tamamen 
güvenli bir ortamda tutulacaktır. VSN’deki bilgiler, sadece eğitim amacıyla ve yasalar 
tarafından izin verilen şekilde kullanılacaktır. Ayrıca yasalara göre, bilgilerin yasal 
olarak izin verilen amaçlar dışında kullanılması suç teşkil eder. Commonwealth ve 
Devlet Gizlilik Prensipleri de, VSN sisteminin tasarımında kılavuz olarak 
kullanılmıştır.  
 
Velilerin ve öğrencilerin, VSN sistemindeki öğrencilerle ilgili tutulan bilgilere 
ulaşma hakkı var mı?     
 
Evet. Sistem, kişisel bilgilere ulaşma, bu bilgilerin açıklanması ve gizliliğin 
korunmasına ilişkin kuralları değiştirmeyecektir.   
 
Okullar yeni sistem hakkında ne düşünüyor?  
 
VSN sisteminin tasarımı ve gelişimi sırasında, okullara, diğer eğitim kuruluşlarına ve 
eğitim uzmanlarına düzenli olarak danışıldı. VSN sistemi için okullardan beklenen 
idari taleplerin minimize edilmesi için gerekli çaba harcandı. Eğitim sektörü, genel 
olarak VSN sisteminin uygulanması konusunda büyük destek gösterdi.  
 
Nasıl daha fazla bilgi edinebilirim?  
 
www.education.vic.gov.au/management/governance/vsn/parents.htm  
 


