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HES Kodu Nedir?
Telefonunuzun tarayıcısından; 
"https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme" 
adresine girerek, e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; 
üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri 
gerçekleştirebilirsiniz. 18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu 
e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz. Not: 18 yaş altı çocuklarınız
için HES kodunu SMS ile temin edebilirsiniz. Hayat Eve Sığar
uygulaması ve e-Devlet üzerinden çocuklarınıza HES kodu
oluşturmak için çalışmalar yapılmakta olup, yakın zamanda

2.           

3. E-Devlet ile:

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.

HES kodu seyahat izin belgesi yerine geçmez. "Seyahat izin belgesi için 
e-Devlet üzerinden başvuru yapmanız gerekir.” Bu kod sadece toplu taşıma
araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini
azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız 
toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin
sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için
kullanılır. Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı
istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.

2023’e 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, Mavi 
Kartlı veya TC kimlik numarası 97,               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, T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik(97                       
98,     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.

98, 99

99 ile
,

COVID önlemleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından alınan 
karar doğrultusunda ülke içerisinde yaşayan insanların ulaşım, ziyaret ve kurumlarla / 
kişilerle etkileşiminde risk durumu taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmalarını 
sağlayan Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasına geçilmiştir. HES kodu uygulaması 
için Latin harflerinin kullanılması gerekmektedir. Arap harfleriyle veri girişi sistem 
tarafından kabul edilmemektedir. Bu dökümandaki tüm bilgiler T.C. Sağlık Bakanlığı 
resmi HES sayfasından alınarak Türk Kızılay, Kızılaykart Programları tarafından 
tasarlanmıştır.



HES Kodu Nasıl Alınır?

HES ugulamasında anasayfa açılır. HES uygulaması üzerinde 
"HES KODLARIM" ekranına geçiş yapılır. Butona basılınca kod 
oluşturma ekranına geçiş yapılır. "HES KODLARIM" bölümünün 
altında "Yeni Kod Ekle" butonuna basılarak kod oluşturulmaya 
başlanılır. 

"Yeni Kod Ekle" butonuna basıldıktan sonra açılan ekranda HES 
kodu için süre seçilir ve istenirse isim verilebilir. Oluşturulan HES 
kodu ilgili firma, kurum ya da kişiye iletilir ve kişinin hastalık riski 
taşıyıp taşımadığı bu kod ile sorgulanabilir.

1. Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması (IOS ve Android) ile:

HES kodu üç yöntem ile alınır;

1. 2. 3. 4.
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