
EGE ÜNİVERSİTESİ

HAYAT 
EVE SIĞAR



1. 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.

2. HES Kodunu Nasıl Alırım?

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

Ayrıca; Yurtiçi GSM operatörüne ait numarası 
bulunmayan yabancı kişiler için Pasaport bilgileri 
ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak 
sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum 
yılı, Soyadı yazarak +90555 944 3821’e SMS 
göndererek HES Kodu alınabilir. 
Karantina altına olan kişiler için izolasyon bitiş 
tarihini Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 
veya KALANSURE "HESKODU" yazarak 2023'e 
SMS göndererek takip edebilirsiniz.



3. HES Kodumu Ege Üniversitesi Kimlik Kartım ile
Nasıl Entegre Ederim?

 Ege Üniversitesi öğrencisi veya personeli olan
kişiler kimlik.ege.edu.tr adresine giriş yapması
gerekmektedir.

 kimlik.ege.edu.tr adresine giriş yaptıktan

sonra “HES Bilgi Giriş Sayfası” butonuna

tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirler.



 HES Bilgi Giriş Sayfasında “HES Kodunuz”

alanını ve aşı bilgilerinizi (yapıldıysa) doldurarak

“Kaydet” butonuna basmalısınız.



4. HES Kodunun Güncel Ayarları Nasıl Yapılır?

 HES (Hayat Eve Sığar) uygulamasını indirin ve
aşağıdaki adımları tamamlayın.
 HES (Hayat Eve Sığar) uygulamanızın güncel

(2.3.7 ve daha yukarısı) olduğundan emin olun.
 HES (Hayat Eve Sığar) uygulamasına girin ve

ana menüdeki “HES Kod Ayarlar” butonuna
basınız.
 Aşı durumu, hastalık durumu ve test durumu

seçeneklerinin açık olduğundan emin olun.



5. Mezunlarımızın "mezunbilgi.ege.edu.tr"
adresinden “hes bilgi ” butonundan giriş yaparak
hes entegrasyon formunu doldurmaları
gerekmektedir.



 Soru ve görüşleriniz için Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı 0232 311 3355 / 3343  telefon 

numarası ile iletişime geçebilirsiniz.

 Öğrenci veya personel kimlik kartınıza "HES 
KODU" tanımlayıp turnikelerden geçiş 
yapamıyorsanız en yakın güvenlik noktasından 
yardım alabilirsiniz.
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