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1. Dijital bilgi kaynaklarımıza uzaktan erişim imkânı ve teknik destek sağlanması

Dijital bilgi kaynaklarımızı kampüs dışından kullanabilmek için @odu.edu.tr ve @ogrenci.odu.edu.tr uzantılı kurumsal e-posta
adresine ihtiyacınız bulunmaktadır. Kurumsal e-posta adresine sahipseniz, uzaktan erişim ayarlarını (proxy) yapmanız
gerekmektedir. Kampüs içi bilgisayarlardan herhangi bir ayar yapılmasına gerek yoktur. Detaylar aşağıda yazmaktadır.

Kurumsal e-posta detayları için tıklayınız.
Uzaktan erişim (Proxy - Vekil Sunucu - Kampüs Dışı Erişim) ayarları için tıklayınız.
Abonesi olduğumuz veritabanları için tıklayınız.
E-kitaplar için tıklayınız.
Deneme erişimine açılan veritabanları için tıklayınız.
TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL kapsamındaki veritabanları için tıklayınız.
Keşif Aracımız EBSCO Discovery Service (EDS) aracılığıyla tüm veritabanlarımızı tek seferde tarayabilmek için tıklayınız.

2. Başkanlığımız tarafından dizin haline getirilen Covid 19 Bilgi Kaynakları için erişim ve yönlendirmeler sağlanması

Covid 19 Hakkındaki Açık Erişimli Bilgi Kaynakları ve Detayları için tıklayınız.

3. Abonesi olduğumuz bilimsel veritabanları için uzaktan kullanıcı eğitimi verilmesi ve platform tanıtımı yapılması

Fakülte, Yüksekokul veya Bölüm bazında biraraya gelerek EBYS üzerinden Başkanlığımıza talepte bulunulur. Öğrencilerimiz
bölüm başkanlarından ya da danışmanlarından talepte bulunmalarını rica edebilirler. Talepleriniz Başkanlığımıza ulaştığı
takdirde, Kütüphanecilerimiz sizinle iletişime geçer ve uygun tarih-saat belirlenir. Belirlenen tarih-saatte ilgili fakülte, yüksekokul
veya bölüme önceden belirtilen web bağlantı adresi üzerinden kullanıcı eğitimi verilir, platform tanıtımları gerçekleştirilir.

4. Enstitülerimize ve akademik personellerimize Turnitin ile i-Thenticate intihal tespit programları için kullanıcı
hesaplarının açılması ve teknik destek sağlanması

İntihal Tespit Programlarının tüm detayları için tıklayınız.

5. Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) kapsamında anlaşmalı üniversite kütüphanelerinde bulunan bilgi
kaynaklarının kullanıcılarımıza sağlanması

KİTS detayları için tıklayınız.
KİTS için Ulusal Toplu Katalog'da tarama yapabilirsiniz. Erişmek için tıklayınız.
Talep etmek istediğiniz kaynağa ait bibliyografik künyeyi ilgili kurumu ve iletişim bilgilerinizi belirterek
kddb@odu.edu.tr adresine mail atarak işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

6. Akademik personelimizin dijital ortamda erişim sağlayamadığı makalelerin, tezlerin, vb. bilgi kaynaklarının
araştırılarak bulunması ve sağlanması

Bilgi ve Belge Protokollerimiz için tıklayınız.

7. Bilimsel Açık Erişim Sistemi için tez ve veri girişleri konusunda danışma hizmeti sağlanması ve teknik destek
sağlanması

ODÜ Bilimsel Açık Erişim Sistemi için tıklayınız.
ODÜ Bilimsel Açık Erişim Sistemi Yönergesi için tıklayınız.
ODÜ Bilimsel Açık Erişim Sistemi Kullanım Kılavuzu için tıklayınız. 

8. Uzaktan hizmetler (proxy ayarları, kütüphane hesabım, süre uzatma, materyal rezerve etme vb.) sağlanması
konusunda danışma hizmeti ve teknik destek sağlanması

Uzaktan Erişim (Proxy - Vekil Sunucu - Kampüs Dışı Erişim) Ayarları için tıklayınız.
Kütüphane Hesabım için tıklayınız (Kullanıcı adı: Personel sicil no/Öğrenci no / Şifre: TC kimlik no ilk dört hanesi).
Süre uzatma işlemleri iade süresine son 5 gün kala yapılabilmektedir. Materyal süresi 3 defa uzatılabilmektedir.
Herhangi olumsuz bir durumda kddb@odu.edu.tr adresine e-posta atabilir ya da mesai saatleri içinde 0452 226 5224 numaralı
telefonu arayabilirsiniz.
Mezuniyet ve çıkış işlemleriniz için kütüphanemiz hizmet vermeye devam etmektedir.

9. Uzaktan Katalog Tarama Hizmeti sağlanması

Basılı Bilgi Kaynaklarının bibliyografik künyelerini incelemek ya da raflardaki yerini uzaktan tespit edebilmek için Katalog
Tarama yapabilirsiniz. Ordu Üniversitesi Basılı Bilgi Kaynakları Katalogunu taramak için tıklayınız.

10. Anadolu Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) tarafından erişime açılan veritabanlarının duyurulması

ANKOS Covid 19 salgını nedeniyle dijital yayıncılarla görüşmeler gerçekleştirmiştir. Bazı platformlar ve bazı paketler belli bir
süre için ücretsiz erişime açılmıştır.  Detaylar, erişim adresleri ve süreleri için tıklayınız. (Excel dosyası bilgisayarınıza inecektir).

11. Başkanlığımızca dizin haline getirilen yararlı bağlantı adreslerinin paylaşılması

Yararlı bağlantı adresleri için tıklayınız.

12. Sunduğumuz hizmetlerin her aşamasında tüm kullanıcılarımıza danışma hizmeti verilmesi ve teknik destek
sağlanması

Her türlü soru, görüş ve danışma hizmeti için kddb@odu.edu.tr adresine e-posta gönderebilir ya da mesai saatleri içinde 0452
226 5224 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Bilgilerinize, saygılarımızla...
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