
ORVİKS YAZILIMI İLE KİDR 3.0 2021 

HAZIRLAMA KLAVUZU

ORVİKS YAZILIMI İÇİN VERİ GİRİŞİ



Değerli Hacettepe Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi Birim Temsilcileri,

Bu doküman sizlere KİDR 3.0 2021 raporunun ORVİKS yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmesi için rehber olarak 

hazırlanmıştır. 

Sizler, Kalite Komisyonu KAYO ekibi tarafından sisteme Adınız, Soyadınız ve Kurumsal e posta adresinizi adresiniz 

ile tanımlandınız. 
Sisteme tanımlandığınızda orviks@hacettepe.edu.tr adresinden sizlere aşağıdaki e posta gelmiş/gelecektir.

Merhaba ……….,
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İç Kontrol Sistemi uygulamasına davet edildiniz. Sisteme http://193.140.229.75 adresinden 
erişebilirsiniz.

Sistem Aktivasyon Kodunuz: 26645
İyi Çalışmalar.

Orviks sistemine 
http://193.140.229.75 adresinden ulaşabilirsiniz. 

mailto:orviks@hacettepe.edu.tr
http://193.140.229.75/
http://193.140.229.75/


http://193.140.229.75 adresine girdiğinizde karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir.

http://193.140.229.75/


Öncelikle KAYIT OL butonuna basınız



Kullanıcı Adı / Mail Adresinizi: e posta adresinizi giriniz.

Aktivasyon Şifresi Giriniz: e posta adresinize  ORVİKS tarafından 

gelen sistem aktivasyon kodunuzu giriniz.

Parola; kendi belirlediğiniz şifreyi giriniz.

Parola kısmına kendiniz bir parola oluşturarak

Kayıt ol butonuna basarak kayıt olunuz.

orviks@hacettepe.edu.tr adresinden size gelen e posta

Merhaba ……….,
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İç Kontrol Sistemi uygulamasına davet 
edildiniz. Sisteme http://193.140.229.75 adresinden erişebilirsiniz.

Sistem Aktivasyon Kodunuz: 57429
İyi Çalışmalar.

mailto:orviks@hacettepe.edu.tr
https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http://193.140.229.75/#/register?username%3dkemalkc1@gmail.com%26key%3d57429&umid=4B05EB26-D7A7-8505-A495-F3CF622776C4&auth=c302666d72013cbfbff2cdc07235f636b0fc1e8d-048034748cbfceddb4e5afa26a7856f402d36533


Sisteme tanımlı olan kurumsal e posta adresinizi ve belirlediğiniz şifreyi yazarak GİRİŞ
butonuna basarak sisteme giriş yapabilirsiniz.



Sisteme girdiğinizde karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir.

Sağ üst köşede yer alan Kullanıcı adınıza tıklayarak Profil düzenle yi seçiniz



3 Dilerseniz Sol tarafta yer alan ŞİFRE DEĞİŞTİR butonuna basarak şifrenizi

değiştirebilirsiniz. Dilerseniz Telefon numaranızı ve Profil Fotoğrafınızı ekleyebilirsiniz.
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1

1 veya 2 nolu

alanları seçiniz (İç

Kontrol Sistemi ve

Kalite Yönetim)

Her iki alandan da

aynı yere erişim

sağlanmaktadır.

1



İç Kontrol Sistemi ve Kalite Yönetimi modülünde simgesine tıklayınız



Ekranın sol tarafında açılan menüden Değerlendirme Menüsü seçiniz



KİDR 3.0 Verileri 2021

seçilir

seçilirBiriminizin adı



Biriminizi seçince, sol tarafta sorumlu olduğunuz alt ölçütler

yer alacaktır.  Çalışacağınız alt ölçütü seçiniz



Bu aşamadan itibaren KİDR 2021 raporu yazımı başlıyor.

Açıklamalar kısmına biriminizle ilgili alt ölçüt 

kapsamında yapılmış 2021 yılına ait 
verileri/çalışmaları/uygulamaları vb. bilgileri giriniz.

biriminizle ilgili verileri gireceğiniz alan



Açıklamalar kısmına biriminizle ilgili alt başlık kapsamında yapılmış 

2021 yılına ait verileri/çalışmaları/uygulamaları vb.  bilgileri girdikten 

sonra giriş yaptığınız tarihi giriniz.

Açıklamalar bölümü için

http://www.kalitekomisyonu

.hacettepe.edu.tr/kidr.shtml

Web sayfamızda yer alan 

önceki yıllara ait KİDR 

raporlarına örnek temsil 

etmesi açısından 

bakabilirsiniz

http://www.kalitekomisyonu.hacettepe.edu.tr/kidr.shtml


Açıklamalar kısmına biriminizle ilgili alt başlık kapsamında yapılmış 

2021 yılına ait verileri/çalışmaları/uygulamaları vb.  bilgileri girdikten 

sonra tarihi giriniz.

Açıklamalar bölümü 

için

http://www.kaliteko

misyonu.hacettepe.

edu.tr/kidr.shtml

Web sayfamızda yer 

alan önceki yıllara 

ait KİDR raporlarına 

örnek temsil etmesi 

açısından 

bakabilirsiniz.

http://www.kalitekomisyonu.hacettepe.edu.tr/kidr.shtml


Tarihi girildikten sonra hemen altında yer alan

Olgunluk seviyesini tıklayınız.



Olgunluk seviyesini girdikten sonra karşınıza çıkan 5 olgunluk 

seviyesinden hangisi yaptığınız çalışmaya uygun ise onu seçiniz.



olgunluk seviyesini seçtikten sonra KAYDET butonuna basarak çalışmalarınızı kayıt 

ediniz.



BAĞLANTILAR bölümüne basarak Açıklamalar kısmına girmiş 

olduğunuz köprüleri/bağlantıları giriniz

Açıklama bölümüne girdiğiniz verilere ait  köprüleri bağlantı olarak 

Kanıt A.1.2a , Kanıt A.1.2b…..şeklinde sırasıyla kaç köprü varsa 

ekleyiniz.   Her bağlantının isimlendirmesi ölçütün başlığıyla veya 

numaralandırılmasıyla uyumlu olmalı ve kanıt olarak yüklenen dosya

adları ile aynı olmamalıdır.



Açıklama bölümüne girdiğiniz verilere ait  köprüleri bağlantı olarak 

Kanıt A.1.2a , Kanıt A.1.2b…..şeklinde sırasıyla kaç köprü varsa 

ekleyiniz.   Her bağlantının isimlendirmesi ölçütün başlığıyla veya 

numaralandırılmasıyla uyumlu olmalı ve kanıt olarak yüklenen dosya

adları ile aynı olmamalıdır.

BAĞLANTILAR bölümüne basınca  Yeni bağlantı ekle başlığı altında

Başlık bölümüne bağlantı adını giriniz (örneğin Kanıt A.1.2a). Açıklamalar 

kısmına girmiş olduğunuz köprüleri/bağlantıları giriniz

Bağlantı bölümüne ilgili bağlantıyı giriniz



DOSYA SEÇ bölümüne basarak Açıklamalar kısmına girmiş olduğunuz 

verilere/çalışmalara/uygulamalara vb.  Bilgilere ilişkin kanıtı seçiniz

Açıklama bölümüne girdiğiniz verilere ait  kanıt referansını Kanıt A.1.1a 

, Kanıt A.1.1b…..şeklinde sırasıyla kaç kanıt varsa ekleyiniz.   Her 

kanıtın isimlendirmesi ölçütün başlığıyla veya numaralandırılmasıyla 

uyumlu olmalı ve bağlantı olarak yüklenen adlar ile aynı olmamalıdır.



Kanıt A1.1a seçerek sisteme yükleyiniz.



Bütün alt ölçütlere ait verileri girdikten sonra biriminize ait KİDR raporunu 

oluşturabilirsiniz.

Bunun için sağ üst köşede yer alan       ikonunu seçiniz



Buradan Raporlar bölümünü seçiniz



Buradan Değerlendirme Raporları bölümünü seçiniz.



Seçiniz.



Biriminizi Seçiniz.



Biriminizi seçtikten sonra karşınıza hazırlamış olduğunuz çalışmaların 

raporlanmış hali çıkacaktır. Bu raporu, kontrol ederek ekleme veya düzeltme 

yapmak istediğiniz kısımlar var ise

Veri girişi sürecindeki adımları takip ederek düzeltmek istediğiniz bölüme ait 

verilerde değişiklik yapabilirsiniz.



Örneğin A1.2. Liderlik başlığında değişiklik/ekleme/çıkarma yapmak istiyorum



Bu adımdan ilgili yere kadar geliyoruz



DÜZENLE yi Seçiniz.

Bu adımdan ilgili yere kadar geliyoruz (A1.2.)



Yapmak istediğiniz düzeltmeleri yaparak  KAYDET butonuna basınız.



Tekrar raporlar bölümünden oluşturduğunuz raporun WORD 

DOSYASI OLARAK İNDİR i seçiniz, böylece biriminize ait KİDR 

2021 raporu hazırlanmış olacaktır. Düzeltme/ekleme gerekiyorsa 

aynı adımları takip ederek ilgili düzeltme/eklemeyi 

yapabilirsiniz.



Bu çalışmayı biriminize uygun tüm alt ölçütler için tekrarlayınız.

Sistem çevrimiçi çalıştığı için çalışmalarınızı Sık sık kaydetmeyi unutmayınız.



TEŞEKKÜRLER


