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HES Kodu Nedir?

• HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da
ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından
herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir
koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan
servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.
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HES Kodu Nasıl Alınır?

• Hayat Eve Sığar Mobil Uygulamasından alınabilir.

• 2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;HES yazıp aralarında boşluk
bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi
ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek alınabilir.

• Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp
aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım
süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek alınabilir.

• T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler
için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk,
Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek
alınabilir.

• e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve
detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. 3



HES Kodu Nasıl Kullanılır?

• Oluşturulan HES kodu ilgili firma, kurum ya da kişiye iletilir ve kişinin hastalık riski
taşıyıp taşımadığı bu kod ile sorgulanabilir.

• Ürettiğiniz HES kodlarını kurum ya da kişilerle doğrudan veya mobil uygulama
üzerinden paylaşabilirsiniz. Kurum ya da kişiler paylaştığınız HES kodlarını
sorgulayarak Covid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı
sorgulayabilirler. Aynı şekilde sizinle paylaşılan HES kodlarını uygulama üzerinden
sorgulayıp kişilerin risk durumlarını görebilirsiniz.
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HES Kodu Ne İşe Yarar?

• Paylaşılan firma ya da kurum HES kodu ile kişinin sağlık durumunu sorgular, risk
varsa seyahat ya da ziyaret onaylanmaz.
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HES Kodu Güvenli Mi?

• Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre
kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.

• HES kodları size özel üretilmiş tekil kodlardır. HES kodunun kontrolü ve yönetimi
tamamen sizin elinizdedir. TC Kimlik Numarası gibi değişmeyen bir numara yerine
kimse tarafından bilinmeyen, her paylaşımınıza özel farklı kodlar oluşturabilir ve
silebilirsiniz. HES kodlarınıza süre sınırları koyabilir, böylece unutsanız bile
paylaşımları kontrol altına alabilirsiniz. Ayrıca HES kodu sayesinde kimlik numarası
gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacaksınız.

6



Kampüs Girişlerinde HES Kodu Kontrolü

• Kampüse giriş yapmak isteyen kişiden Hes kodu alınır ya da mobil uygulama
kullanıyor ise qr kod okutulur.
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Kampüs Girişlerinde HES Kodu Kontrolü

• Kontrol sonucunda kişi «riskli değil» olarak çıkarsa kampüse girişi sağlanır. «riskli»
olarak çıkarsa, kampüse giriş yapamayacağı belirtilerek evde kendisini izole etmesi
gerektiği bilgisi verilir.
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Kampüslerimizde Yer Alan HES Kodu 
Afişlerimiz
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HES Kodu Uygulaması Akış Şeması
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Kampüse giriş yapmak isteyen kişilerin 
HES ya da qr kodunun okutulması

Sonuç riskli ise

Kişinin kampüse 
girişi sağlanmaz

Sonuç riskli değil ise

Kişinin kampüse 
girişi sağlanır


