
HES SORGULAMA EKRANI KULLANIM KILAVUZU 
 
Üniversitemizde COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında salgının yayılımının 
sınırlandırılması, güvenli çalışma ve öğrenim ortamlarının oluşturulması ve tüm 
mensuplarımızın bu süreci hastalığa ve psiko-sosyal etkilerine maruz kalmadan atlatması 
birincil önleme ve koruma anlayışımızdır. 

 
Pandeminin ilk gününden bu yana Üniversite yönetimi olarak gerekli organizasyon ivedilikle 
yapılmıştır. Yapılan organizasyon dahilinde İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin koordinasyonu 
ve saha çalışmaları, diğer tüm birimlerimizin sürece katkısı ve mensuplarımızın duyarlılığı ile 
salgınla mücadelemiz güncellenerek sürdürülmektedir. 

 
20.09.2021 tarihinde EBYS üzerinden tüm bölümlere, birimlere, enstitülere, merkezlere, 
müdürlüklere vb. “ODTÜ COVID-19 Yönetim ve İzleme Planı (ODTÜ-COVID-19-YİP)” 
gönderilmiştir. İlgili plana www.isgb.metu.edu.tr web adresinde “COVID-19” sekmesinden 
ulaşılabilmektedir. 

 
ODTÜ-COVID-19-YİP gereği tüm bölüm ve birimlerimizin COVID-19 Yönetim ve İzleme 
Yetkilisi ve COVID-19 Yönetim ve İzleme Sorumluları görevlendirilerek bu kişilerin İş Sağlığı 
ve Güvenliği Birimi (İSGB) ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığına (BİDB) isimlerinin bildirilmesi 
istenmiştir. Geri bildirimler kapsamında İSGB, BİDB ve COVID-19 Yönetim ve İzleme Yetkilisi 
ve sorumlularından organizasyon oluşturulmuştur. 

 
Organizasyonda yer alan COVID-19 Yönetim ve İzleme Yetkilisi veya COVID-19 Yönetim ve 
İzleme Sorumlularının ODTÜ-COVID-19-YİP’de yer alan “Üçüncül Önleme Basamağı: 
COVID-19 Virüsü bulaşının artık gerçekleşmiş olduğu ve daha fazla bulaşın engellenmesi 
için gerekli olan adımlardan oluşur. Bunlar test (örn., PCR), izleme/takip (örn., HES kodu), 
izolasyon ve karantinadır.” maddesi gereği görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin süreçler 
belirlenmiş ve gerekli programlar ve alt yapı çalışmaları tamamlanarak uygulanacak usuller 
aşamalı olarak aşağıda belirtilmiştir. 

 
A. ODTÜ-COVID-19-YİP’de yer alan “Üçüncül Önleme Basamağı” sürecinde tüm bilgi 

edinme ve kayıt işlemleri https://portal.metu.edu.tr adresinde yer alan “ODTÜ 
 Portal”dan Kullanıcı kodu ve şifre ile giriş yapılarak ekranın sol üstünde bulunan 
uygulamalar menüsü altındaki “HES Sorgulama” bağlantısıyla gerçekleştirilecektir. 

 
B. COVID-19 Yönetim ve İzleme Yetkilisi veya Sorumlusu kişiler bölüm ve birimlerde 

kayıtlı bulunan öğrenci, personel ve ODTÜ dışından rutin olarak kampüse giriş 
yapan kişilerin “riskli/ risksiz”, “aşılı/aşısız”, “geçirilmiş hastalık” ve “son negatif PCR 
test tarihi” bilgilerini görebilmeleri ve süreçlerde gerekli işlemleri yapabilmeleri için 
yetkilendirileceklerdir. Burada yer alan bilgiler BİDB tarafından her gün düzenli olarak 
saat 08:00 ve 14:00’te Sağlık Bakanlığından sorgu yapılarak güncellenecektir. 

C. HES Sorgulama sonucu risk durumu “RİSKLİ” olarak görünen kişiler ile ilgili olarak; 
 

a. COVID-19 Yönetim ve İzleme Yetkilisi veya Sorumlusu sabah mesai 
başlangıcında ve saat 14:00’ten sonra HES Sorgulama ekranına girerek 
“riskli” olarak tanımlanan (öğrenci, personel vs.) kişilerin bölüm ve birimleri ile 
fiziksel temaslarını önleyici tedbirler alacaktır. 



b. COVID-19 Yönetim ve İzleme Yetkilisi veya Sorumlusu HES Sorgulama 
ekranında “riskli” olarak tanımlanan kişilerin risk sebebini ilgili kişiden 
öğrenerek ekranda yer alan tabloda “İşlem Seç” butonunu kullanarak COVID-
19 pozitiflik (“Pozitif Hasta Olarak Belirle” seçeneği) veya yakın temaslı 
olma durumuna (“Yakın Temaslı Olarak Belirle” seçeneği) göre bilgi girişini 
yapacaktır. Riskli personelin COVID-19 pozitif olduğu bilgisini vermesi 
durumunda Sağlık Bakanlığının e-nabız uygulaması üzerinden aldığı COVID-
19 PCR Test sonucunu isteyecek ve bölüm/birimlerinde kayıt altında 
tutacaktır. 

c. COVID-19 Yönetim ve İzleme Yetkilisi veya Sorumlusu bölüm/birimindeki 
öğrenci, personel ve varsa ziyaretçilerin “Riskli” durumunun COVID-19 
pozitif olmasından kaynaklı olduğu tespit edilen kişinin COVID-19 PCR test 
tarihi öncesinde bölüm/birimde fiziksel olarak bulunduğu en son tarih 
bilgisini Portal’deki HES Sorgulama ekranından girecektir. 

d. HES Sorgulama ekranından “Riskli” olarak tanımlanan COVID-19 Pozitif 
olduğu bilgisi girişi yapılan öğrenci ve personelin ve varsa ziyaretçilerin 
bölüm ve biriminde bulunduğu en son tarih bilgisinin COVID-19 PCR test 
tarihinden önceki 48 saat içerisinde olması durumunda İSGB ve COVID-19 
Yönetim ve İzleme Yetkilisi ve sorumlusunun birlikte çalışması ile aşağıdaki 
maddeler uygulanacaktır. 

i. COVID-19 Pozitif olan kişi ile kurum içinde yakın temaslı olan diğer 
kişilerin tespiti yapılacak, 

ii. COVID-19 Pozitif olan kişi ile kurum içinde yakın temaslı olarak tespit 
edilen kişilerin bilgileri HES Sorgulama ekranından Pozitif Hasta 
Olarak Belirle işlemi sonrası çıkan arayüzden yapılacaktır. Yakın 
temaslı kişiler “+” ile eklendikten sonra “Kaydet” butonuna basılmalıdır. 
Pozitif hastanın yakın temaslısı bulunmadığı durumda “Yakın 
Temaslıları Yok” seçeneği işaretlenerek yine “Kaydet” butonuna 
basılmalıdır. 

iii. Yakın temaslı olarak tespit edilen kişilere COVID-19 Yönetim ve 
İzleme Yetkilisi veya sorumlusu tarafından gerekli bilgilendirme 
yapılarak risk durumu ortadan kalkana kadar bölüm ve birimleri ile 
fiziksel temasları kesilecektir. 

D. COVID-19 Pozitif tanısı alan, yakın temaslı olduğu tespit edilen personel, öğrenci vs. 
ve HES Sorgulaması sonucu “Riskli” tanımlaması alan yakın temaslı personel, 
öğrenci vs. nin 

i. Pozitif COVID-19 PCR test sonuç raporlarını ve istirahat raporlarını, 
 

ii. Yakın Temaslı kişilerin istirahat raporlarını, 

EBYS üzerinden Genel Sekreterlik Makamına iletilecektir. 

E. HES Sorgulama sonucu risk durumu “RİSKSİZ” olarak gözüken kişiler ile ilgili 
olarak; 



a) ODTÜ Portalı HES Sorgulama ekranında yer alan “PCR testi istenmeli mi?” 
seçeneğinden “Evet” seçilerek sorgulama yapılacak ve sorgulama sonucunda 
listelenen kişilerden Negatif PCR Testi istenecektir. 

 
F. HES Sorgulama sonucu risk durumu “RİSKSİZ” olarak görünen kişilerin; Aşı 

durumu “_” veya “Geçirilmiş Hastalık” durumu “_”, veya “Son Negatif Test 
Tarihi” “_” olarak gözükenlerle ilgili olarak; 

 
a. Bu durumda gözüken kişiden T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar 

uygulamasında yer alan “Hes Kod Ayarları” ikonu altındaki durum bilgisi 
gizlilik ayarlarını açık konuma getirmesi için öneride bulunulacaktır. 

 
b. Durum bilgisi gizlilik ayarlarını açık konuma getiren kişilerle ilgili bu yazıda 

bulunan “E” maddesi uygulanacaktır. 
 

c. Durum bilgisi gizlilik ayarlarını açık konuma getirmek istemeyen veya METU 
PORTAL üzerinden GEÇERLİ HES KODU veya HES KODU tanımlaması 
yapmamış kişilerle ilgili; 

 
i. METU PORTAL arayüzünde Geçerli HES KODU veya HES KODU 

tanımlaması yapmamış kişilerden yeni bir HES kodu tanımlamaları 
istenecektir. 

 
ii. Aşı durum bilgisini gizlemiş kişilerden T.C. Sağlık Bakanlığının e-nabız 

uygulaması üzerinden aldıkları aşı kartı istenecektir. Aşı durumlarını 
gösterir aşı kartı bulunan kişilerin belgeleri bölüm birimlerde kayıt 
altına alınacak ve herhangi bir ek uygulama yapılmayacaktır. 

 
iii. Aşı kartı olmayan kişilerin COVID-19 hastalığını geçirip geçirmediğine 

bakılacaktır. Hastalığı geçirmiş ise hastalık durumunda yaptırmış 
olduğu PCR test sonucunu (Pozitif tanımlı) e-nabız üzerinden alarak 
ibraz etmesi istenecektir. İbraz edilen belgeler bölüm/birimlerde kayıt 
altında tutulacaktır. 

 
iv. Aşı kartı bulunmayan ve COVID-19 hastalığını geçirmemiş kişilerden 

veya bu belgeleri ibraz etmeyen kişiden son “72 saat içinde alınmış 
Negatif COVID-19 PCR Test Sonucu” istenecektir. İbraz edilen 
belgeler bölüm/birimlerde kayıt altında tutulacaktır. 

 
G. HES kodlarına aşı bilgileri henüz aktarılmamış ve/veya HES uygulamasında görülen 

Sağlık pasaportu oluştur(a)mayan uluslararası (değişim programları dahil gelen) 
öğrencilerin aşı/bağışıklık belgeleri vb. Uluslararası Öğrenci Ofisi ve Uluslararası 
İşbirliği Ofisi tarafından 20.09.2021 tarihli ODTÜ COVID-19 YİP”de yer alan usullere 
göre takip edilecektir. 

 
H. Diğer usül ve esaslar için ODTÜ COVID-19 Yönetim ve İzleme Planında bulunan 

maddeler uygulanacaktır. 
 

İ. Burada yer alan uygulamalar gereği kişilerden alınan bilgi, belge, sağlık durumu vb. 
bilgilerin saklanması, bu yazıda belirtilen bildirimler hariç diğer yerlerle 



paylaşılmaması gerekmektedir. Bilgilerin gizli tutulması yükümlülüğü COVID-19 
Yönetim ve İzleme Yetkilisi ve Sorumlusuna aittir. 

 
J. Bu yazıda belirtilen usul ve esasların uygulanması aşamasında karşılaştığınız 

sorunları ve sorularınızı i sgb-covid@metu.edu.tr e-posta adresine iletebilirsiniz 


