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* Bu açıklama, Korona Yönetmeliği okulların test zorunluluğundan açıkça vazgeçmediği sürece 

kullanılacaktır.    

 

 

 
MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT  

 
 

 

Okul veya kurumun adı  
 
 

 
 

I.  12 Nisan 2021 haftası itibariyle okulda COVID-19 enfeksiyonunu tespit etmek 

için PoC antijen testini öğrencilerin kendi kendine yaptırmalarına ilişkin bilgiler 

 

Yüz yüze eğitim yapacak okulların, öğrencilere haftada birkaç kez koronavirüs için 

hızlı bir antijen testi sunması planlanmaktadır. Paskalya tatilinden sonraki hafta, 

sadece sınırlı miktarda yüz yüze eğitim olacaktır. Yüz yüze eğitime veya acil bakıma 

katılan öğrencilere, eyaletin test stratejisi çerçevesinde, COVID-19 enfeksiyonu için 

gönüllü olarak kendilerini test ettirmeleri için henüz bu haftadan bir hizmet 

sunulacaktır. Korona Yönetmeliği henüz okullara test yaptırmayı zorunlu 

tutmadığından, öğrenciler testlere ancak okul tarafından gerekli verilerin toplanmasına 

izin vermişlerse katılabilirler. 

 

Okul tarafından sunulan yönlendirmeli kendi kendine test, okulun organizasyon 

himayesinde ve (aynı zamanda veri güvenliği hukuku) sorumluluğunda gerçekleşir. 

Okul, gerekirse nöbetleşe çalışmak amacıyla testlerin zamanını ve yerini belirler. 

Okullar, yüz yüze eğitime katılabilecek öğrencilere ve okullarda çalışan personele okul 

haftası içinde en fazla iki test sunacaktır. Okullar ayrıca testlere rehberlik edecek ve 

denetleyecek kimseleri de belirler. Bu kişilere, örneğin, yardım veya tıbbi 

kuruluşlardan öğretmenler veya (gönüllü) yardımcılar dahil olabilir. İşi yürüten bu 

kişiler, veliler, okul yönetimi ve sağlık müdürlüğü hariç olmak üzere gizliliği korumakla 

yükümlüdür. Kendi kendine yapılan testin sonucu, ilgili öğrencilere ve onların 

velilerine, işi yapan kişiler dışındaki kişilerin haberi olmayacak şekilde duyurulacaktır.  

 

Öğrenciler herhangi bir pozitif test sonucu hakkında okuldan bir belge alacaklardır 

(bkz. Sosyal İşler Bakanlığı'nın SARS-CoV-2 Virüsü ile Enfekte Olmuş Kişilerin 

Ayrılması Yönetmeliği md. 5, bundan böyle: Korona Yönetmeliği İzolasyon olarak 

anılacaktır, bakınız https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-

corona/uebersicht-corona-verordnungen/coronavo-absonderung/). 
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Test sonucunun pozitif çıkmasının durumunda öğrenci artık yüz yüze eğitime devam 

etmeyecektir. Aksine, Korona Yönetmeliği md. 3(2) uyarınca kişi derhal evde izole 

edilmelidir. Okul, öğrenciyi en kısa sürede alacak olan velilere bilgi verir. O zamana 

kadar, öğrenci uygun bir odada gözetim altında olacaktır. Velisinin izni olmak kaydıyla 

öğrencinin kendisi de eve gidebilir. İzolasyon sırasında geçerli olan diğer 

yükümlülükler de Korona Yönetmeliği İzolasyon'dan kaynaklanır; hızlı testin pozitif 

sonuçlanması durumunda izolasyonun sona ermesine ilişkin kurallar, ilgili 

Yönetmeliğin 3(4) maddesinden türetilmiştir.  

 

Ek olarak, pozitif bir test sonucu durumunda okul, Enfeksiyondan Korunma Kanunu 

(IfSG) md. 6 fıkra 1 bent 1 no 1 t harfi, md. 8 fıkra 1 no 2, 7, 9 (1) no. 1 ve fıkra 2 ve 

md. 36 fıkra 1 no.1 ve md. 33 no. 3 md. 9 fıkra 2 IfSG ile bağlantılı olarak yetkili sağlık 

müdürlüğüne adı geçen bilgiyi vermekle yükümlüdür. Sağlık yetkilileri daha sonra, 

yetki sınırları dahilinde, Korona Yönetmeliği'nin yükümlülüklerinin ötesine geçen veya 

bunlardan farklı başka düzenlemeler de yapabilirler. 

 

Sözkonusu hızlı testlerin %100 güvence veremeyeceği belirtilmelidir. Bir test sonucu, 

SARS-Cov-2 ile akut enfekte olmamasına rağmen pozitif olabilir. Tersine, adı geçen 

virüsle enfekte olsa bile, test sonucu negatif olabilir.  

 

 

  

 
II. 12 Nisan 2021 itibariyle 

okulun sunduğu test hizmetleri ile bağlantılı olarak veri işlemeye yönelik 
Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi kapsamındaki bilgiler: 

 

Veri işleme 
sorumlusunun adı ve 
iletişim bilgileri  

(okul veya kurumda sorumlu kişinin (okul müdürü) adı, iletişim 
bilgileri 
 
 

Veri koruma yetkilisinin 
iletişim bilgileri 

(İletişim bilgileri DSB) 
 
 
 
 

Veri işlemenin amacı Öğrencilerin gözetim altında SARS-Cov-2 enfeksiyonları için 
kendi kendine testlerin yaptırılması 

 
Kaydetme süresi 

Negatif bir test sonucu, kaydedilmez. 
Pozitif sonuçlanması durumunda, verilerin Sağlık müdürlüğüne 
iletilmelerinin güvence altına alınması amacıyla mevcut eğitim-
öğretim yılının sonuna kadar kayıt tutulacaktır.  
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Bu forma göre beyan en fazla 30.04.2021 gününe kadar 
saklanacaktır. İzin iptal edildiği takdirde, derhal imha edilecektir.  
 

İşlemenin yasal 
dayanağı  

İşlemenin yasal dayanağı Genel Veri Koruma Yönetmeliği md. 6 
(1) (a), md. 9 (2) (a)'dır.  
 
   

Verileri alacak olanlar  Test sonucunun pozitif olması durumunda, IFSG md. 9 fıkra 1'de  
atıfta bulunulan veriler, 1 harf t, md. 8 (1) No. 2, 7, 9 (1) No. 1 ve 
md. 2 IfSG ve md. 36 (1) No.1 ve md. 33 No.3 IfSG ile bağlantılı 
olarak Genel Veri Koruma Yönetmeliği md. 6 paragraf 1 (c) ve (e), 
md. 9 fıkra 2 i harfine dayanarak, md. 6 (1) cümlesi No 1 ile 
birlikte yetkili sağlık müdürlüğüne iletilecektir,  
 

Verilerin sağlanmaması 
durumunda yasal 
sonuçlar 
 

Veriler, öğrencinin gönüllü rızasına dayanarak sağlanır.  
 
 

İtiraz hakkı Rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen işlemlerin yasallığını 
etkilemeden iptale kadar, veri işlemeye verdiğiniz onayı istediğiniz 
zaman iptal etme hakkına sahipsiniz. 

Muhatap hakları Genel Veri Koruma Yönetmeliği 15. maddesine göre, okuldan 
toplanan kişisel veriler hakkında bilgi alma hakkı vardır. Ayrıca, 
işlemeye itiraz etmek için Genel Veri Koruma Yönetmeliği md. 16, 
17 ve 18 maddesi uyarınca veri taşınabilirliği, düzeltmesi, 
silinmesi veya kısıtlanması hakkına sahipsiniz, Genel Veri 
Koruma Yönetmeliği md. 20 uyarınca bir veri aktarımı ve md. 21 
uyarınca işlemeye itiraz hakkı mevcuttur.  
 
Buna ek olarak, Genel Veri Koruma Yönetmeliği md. 77 uyarınca, 
Veri Koruma Denetleme Kurumuna, Baden-Württemberg Eyalet 
Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü Komiserine itiraz hakkınız vardır,  
Königstrasse 10 a, 
70173 Stuttgart 
 
Yazışma adresi: 
Postfach 10 29 32 
70025 Stuttgart 
Tel.: 0711/615541-0 
Faks: 0711/615541-15.  

 
 

III.  Okulda COVID-19 enfeksiyonunu tespit etmek için öğrencilerin kendi kendine 
PoC antijen testine katılmalarına ilişkin açıklamalar 

 

Öğrenci:       

Soyad:       

Ad:       

Sokak / Bina no.:       
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Sınıf/kur seviyesi:       

 
 
Reşit olmayanlar için velilerine ait veriler 
 

Soyad:       

Ad:       

Sokak / Bina no.:       

PK:       

Yer:       

 

 

1. Veri güvenliği hakkında kabul beyanı 

İş bununla  

okulun SARS-Cov-2 üzerinde bana (reşit öğrenciler için) / çocuğumuza 12 Nisan 2021'den  

itibaren hafta içinde iki kendi kendine test gerçekleştirebilmesine ve test sonucunu 

kaydetmesine ve bu beyanın saklanması da dahil olmak üzere 30.04.2021'e kadar ilgili veriyi 

işlemesine izin veriyorum. 

 

Bilgi:  Okula bir açıklama yaparak verdiğiniz izni  istediğiniz zaman iptal etme hakkına 

sahipsiniz. İznin iptali, iptale kadar izne dayanarak gerçekleştirilen işlemin 

yasallığını etkilemez.  

 

İptal bildiriminin alınmasından itibaren verileriniz veya çocuğunuzun verileri artık 

işlenmez. Pozitif bir test sonucu durumunda okul, Enfeksiyondan Korunma 

Kanunu md. 6 fıkra 1 bent 1 no 1 t harfi, md. 8 fıkra 1 no 2, 7, 9 fıkra 1 no. 

1 ve fıkra 2 ve md. 36 fıkra 1 no.1 ve md. 33 no. 3 ile bağlantılı olarak 

okulun yetkili sağlık müdürlüğüne pozitif test sonucunu bildirmek 

yükümlülüğü devam eder. 

 

 
 

 

     

 Yer ve tarih  İmzalayan velinin adı/soyadı büyük harflerle  

 
 

 
 

     

 Velinin imzası 

 

 Öğrencinin imzası*  
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* Reşit olmayıp 14 yaş ve üzerinde olan öğrencilerde 

hem öğrencinin imzası hem de velinin imzası; 

reşit öğrencilerde, öğrencinin tek başına imzası. 

 

 

 

 

 

 

2. Testin yürütülmesiyle ile ilgili diğer açıklamalar 

 

Öğrenci reşit değilse: 

 

☐ Test sonucunun pozitif olması durumunda aşağıdaki telefon numaraları aracılığıy la ilgili 

veliyi bilgilendirmenizi rica ederim/ederiz:  

 

 

☐ Test sonucunun pozitif olması durumunda çocuğum eve kendi başına gidebilir.  

 

 

 

 
 
 

 

     

 Yer ve tarih  İmzalayan velinin adı/soyadı büyük harflerle  

 
 

 
 

     

 Velinin imzası 

 

 
 
 

 Öğrencinin imzası*  
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 * Reşit olmayıp 14 yaş ve üzerinde olan öğrencilerde 
hem öğrencinin imzası hem de velinin imzası; 

reşit öğrencilerde, öğrencinin tek başına imzası. 

 

 

 

 

 


