
HES KODUMU NASIL ALIRIM? 

 

Başvuru ve Uygulama Kılavuzunda belirtildiği şekilde online Başvuru Formunu 

doldururken, HES Kodunun da formdaki ilgili alana girilmesi gerekmektedir. HES Kodu, 

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilmiş, vatandaşların sağlık durumlarının takip edilmesine 

yarayan bir koddur ve her bir birey için ayrı ayrı olacak şekilde üretilmektedir.   

Daha önce HES Kodu edindiyseniz, bu kodu online Başvuru Formundaki ilgili alana 

yazınız. HES Kodunun “süresiz” olarak seçilmiş olması esastır. Ancak süreli olarak 

seçtiyseniz, ilgili HES Kodu süresinin, katılacağınız sınav tarihini de içine alacak şekilde 

seçildiğinden, sınav tarihinde de geçerli olduğundan, emin olunuz. Eğer sınav tarihini içine 

alan bir tarih belirlemediyseniz, bu kodu ürettiğiniz alana yeniden girerek silmeniz ve bu 

dokümanda sayılan yöntemlerden biriyle “süresiz” olacak şekilde yeni bir kod üretmeniz 

gerekmektedir.  

Henüz HES Kodu edinmediyseniz, Başvuru Formunu doldurmadan önce bu dokümanda 

açıklanan iki farklı HES Kodu üretme yönteminden birini seçerek HES Kodu üretilmesi 

gerekmektedir.  

 

HES Koduna, E-devlet (www.turkiye.gov.tr) veya HES (Hayat Eve Sığar) Uygulaması 

üzerinden, aşağıdaki adımları izleyerek erişilebilmektedir.  

1- E-devlet üzerinden alınacak HES Kodu için aşağıdaki adımlar izlenecektir: 

 www.turkiye.gov.tr adresine girilir,  

 Açılan ekrandaki arama butonuna “HES Kodu Üretme ve Listeleme” yazılır, 

 

 

 “HES Kodu Üretme ve Listeleme (Sağlık Bakanlığı)” yazan sekmeye tıklanır, 

 

 



 

 

 

 Açılan ekranda, “Yeni HES Kodu” sekmesine tıklanır,  

 

 Bir sonraki adımda, kodun üretileceği kişiler listelenmektedir. “Kendi Adıma” 

seçeneği seçilerek “Devam Et” butonu tıklanır,  

 

 Açılan ekrandaki açıklama kısmına “isim soyisim” yazıldıktan sonra Geçerlilik 

Süresi “Süresiz” olarak seçilir ve “Devam Et” butonuna tıklanır,  



 

 Bir sonraki son ekranda, HES Kodunuz, örneğin şu şekilde ekrana  

gelecektir: K3H7-1357-10  

 12 haneden oluşan bu kod, online Başvuru Formundaki ilgili alana yazılır.  

 

2. HES(Hayat Eve Sığar) Uygulaması üzerinden alınacak HES Kodu için aşağıdaki 

adımlar izlenecektir: 

 Android veya IOS tabanlı akıllı telefona “HES” (Hayat Eve Sığar) uygulaması 

indirilir,  

 Uygulmanın açılabilmesi için ilgili uygulamanın sizden istemiş olduğu bilgiler doğru 

şekilde girilir, 

 Bilgi girişleri tamamlandıktan sonra Uygulama ana ekranındaki “HES Kodlarım” 

sekmesine tıklanır, 

 

 

 



 Açılan ekranda “HES Kodlarım” başlığına tıklanır ve alttaki “Yeni Kod Ekle” 

sekmesi tıklanır, 

 

 Sonraki ekranda, “Benim İçin” sekmesi tıklandıktan sonra, “Açıklama” kısmına İsim 

Soyisim yazılır, kodun geçerlilik süresi ise “Süresiz” olarak seçilerek “Devam” 

butonuna tıklanır,  

 

 Bir sonraki son ekranda, HES Kodunuz, örneğin şu şekilde ekrana  

gelecektir: K3H7-1357-10  

 12 haneden oluşan bu kod, online Başvuru Formundaki ilgili alana yazılır.  

 


