BİR BAKIŞTA KORONA UYARI APKLİKASYONU.
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İNDİRME
orona Uyarı Aplikasyonu’nu, App Store veya
Google Play’den indirin. Kişisel bilgilerinizi
girmenize gerek yoktur.

RİSK SAPTAMA
Başka kişilerle temas oluştuğunda, Bluetooth
özelliği kullanılarak, anonimleştirilmiş kodlar
gönderilir.

UYARI
Son 14 gün içerisinde gerçekleşmiş temaslar dahilinde,
anonim olarak bildirilen pozitif bir test sonucunun
saptanması halinde, size bir uyarı bildirimi gönderilir.

TAVSİYE
Aplikasyon sizi yalnızca uyarmaz, yapmanız
gerekenlerle ilgili net tavsiyelerde de bulunur.

KORONA UYARI APLİKASYONU

KORONAYA KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE
Korona Uyarı Aplikasyonu ile, enfeksiyon zincirinin hızlıca kırılmasına herkes yardımcı olabilir. Bu aplikasyonla akıllı
telefonlar birer uyarı sistemini dönüşür. Aplikasyon, tanısı konmuş enfekte bir kişi ile karşılaşıldığında bunu kullanıcıya
bildirir. Bizi ve etrafımızdaki insanları korur. Gizliliğimize de önem verir. Çünkü uygulama ne adımızı ne konumuzu bilir.

BU APLİKASYIN NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?
Halka açık her yerde başka insanlarla karşılaşırız. Bunlar arasında korona virüsü ile enfekte olmuş ve virüsü başkalarına
bulaştırma riski taşıyan insanlar da bulunabilir. Üstelik bunlar asemptomatik taşıyıcı da olabilir.
Bir kişinin korona testinin pozitif çıkmasının ardından Sağlık Dairesi, taşıyıcının temas kurduğu kişilerin tespit edilmesi
için gerekli çalışmalara başlar. Ancak bu takip çalışmaları sırasında bilgi boşlukları görülebilir. Nitekim, enfekte kişilerin
süpermarkette, metroda veya yürüyüş sırasında karşılaştıkları herkesin adını vermesi mümkün değildir. Korona Uyarı
Aplikasyonu, bu boşlukları tamamlayabilir. Uygulama, yakın mesafemizde başka insanların bulunup bulunmadığını
saptayabiliyor. Ve bu insanlardan birinin tespit edilmiş vaka olarak kayda geçmiş olması halinde, bunu bize haber veriyor.
Kısaca: Analog tespit çalışmalarını dijital olarak tamamlıyor ve böylece enfeksiyon zincirlerini kırabilmemizi destekliyor.
Pandemiyi kontrol altında tutabilmemize yardımcı oluyor.

APLİKASYON NASIL ÇALIŞIYOR?
Korona Uyarı Aplikasyonu, bize tüm yollarımızda eşlik etmek üzere tasarlanmıştır. Kullanıcılar birbirleriyle karşılaştıklarında
akıllı cep telefonları üzerinden, Bluetooth özelliğini kullanarak, birbirlerine anonim, tamamen rastlantısal birer kod
gönderilir. Bu kodlar, temasın hangi mesafeden ve ne kadar süreliğine gerçekleştiğine dair bilgi verir. Aplikasyon, akıllı
telefonumuzun topladığı rastlantısal kodların hepsini 14 gün boyunca saklar. Robert Koch Enstitüsü’ne göre virüsün
kuluçka süresi -yani bulaşması ile hastalığın ortaya çıkması arasında geçen süre- bir ile en fazla 14 gün sürer. Bu nedenle
veriler, 14 günün dolmasının ardından otomatik olarak silinir.
Tanı konmuş bir kişi, gönüllü, kendi isteğiyle uygulama üzerinden enfekte olduğunu bildirmesi durumunda, o kişiye ait
rastlantısal kodlar tüm kullanıcılara sunulur. İletilen kodlar akıllı telefonlardaki uygulama tarafından, son 14 gün içinde
temas edilen kişiler arasında enfekte bir kişiye ait rastlantısal kodun yer alıp almadığını ve kritik bir temasın gerçekleşip
gerçekleşmediğini kontrol etmek amacıyla kullanılır. Aplikasyon bir şey bulması durumunda, ilgili kişiyi uyarır ve yapılması
gerekenlerle hakkında net tavsiyelerde bulunur. Uyarılan kişilerin verileri başkaları tarafından kesinlikle görüntülenemez.

VERİLERLE NE YAPILIYOR?
Uygulama, akıllı telefon açık olduğunda çalışır ve bize gün be gün eşlik eder. Ancak bizimle asla tanışmaz. Ne adımızı
ne telefon numaramızı ne konumumuzu bilir. Haliyle, kim veya nerede olduğumuz hakkında da kimseye bilgi veremez.
Verilerin korunması esası tüm kullanım süresi boyunca ve fonksiyonlarda gözetilir.
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Kaydolmaya gerek yok: Uygulamanın çalışması için ne e-postası ne isim gerekir.
Kişisel bilgilerinize ilişkin ipucu vermez: Başka bir kişiyle temas oluştuğunda akıllı telefonlar birbirlerine yalnızca
rastlantısal kodlar gönderir. Bunlar, temasın ne kadar süreliğine ve hangi mesafeden gerçekleştiğini ölçer. Ancak kodlar
kişilerin kendisi hakkında bilgi vermezler. Konum tespiti gerçekleşmez.
Merkez dışı saklama: Veriler yalnızca akıllı telefonların hafızasında saklanır ve 14 gün sonra silinir.
Üçüncü taraflar faydalanamaz: Tanısı konmuş enfekte kişilerin ve de bildirim almış kişilerin bilgileri -ne hükumet
tarafınca, ne Robert Koch Enstitüsü tarafınca, ne başka kullanıcılar ne de uygulama mağazalarının hizmet sağlayıcıları
tarafından- geri takip edilemez.

