BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ
PROXY AYARLARI

Merhaba Değerli Başkent Üniversiteliler;
Elektronik kaynaklara kampüs dışı erişim için proxy yapılandırmasına ihtiyaç duymaktayız. Proxy
yapılandırmasının ardından, kütüphane tarafından bize verilen kullanıcı adı ve şifre ile giriş
yaparak, kampüs dışından elektronik kaynaklara erişim sağlayabilirsiniz.

Şimdi bu sürecin nasıl işlendiğini inceleyelim.
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Öncelikle Başkent Üniversitesi Kütüphanesi’nin web sitesine girmeliyiz. Bunu herhangi bir arama
motoruna “Başkent Üniversitesi Kütüphanesi” yazarak ya da direkt olarak adres çubuğuna
“lib.baskent.edu.tr” yazarak gerçekleştirebilirsiniz.
Ardından anasayfa’da bulunan “Hizmetler” açılır menüsü altında “Uzaktan Erişim(Proxy)” na
tıklayarak, gelen sayfada “Uzaktan Erişim (Proxy) Talep Formu” nu tıklayarak gelen formu doğru
ve eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.
Bu formu doldururken “e-posta” kutucuğuna girilen mail adresinin mutlaka “baskent.edu.tr”
uzantılı olması gerekmektedir.
Akademik personellerimiz için yalnızca buradaki elektronik formunun doldurulması yeterlidir.
Ancak, öğrencilerimizin ayrıca kütüphaneye gelerek, kütüphanedeki “basılı formu’da
doldurmaları gerekmektedir.
Formun doldurulmasının ardından “Gönder” butonuna tıklayarak talebimiz kütüphaneye iletilir.
Elektronik kaynaklara “Mozilla Firefox” tarayıcısı üzerinden ulaşmak için ayarları yapmamız
yeterlidir.
Ayrıca, proxy ayarları yaparken, DNS ayarlarının otomatik olarak yapılandırıldığı kontrol
edilmelidir.
Şimdi bir sonraki sayfada “Mozilla Firefox” tarayıcısı nasıl yüklenir ve ayarlarının nasıl yapıldığını
inceleyelim.

MOZILLA FIREFOX İÇİN PROXY AYARLARI
İlk önce herhangi bir internet tarayıcısı üzerinden Google’a erişim sağlayarak “Mozilla Firefox”
tarayıcısını indirelim.
Adım 1: Kullandığımız tarayıcımıza aşağıda görüldüğü gibi “Mozilla Firefox” yazarak taratalım.

Adım 2: Tarattıktan sonra aşağıdaki görüldüğü üzere kırmızı kare içine alınan siteye giriş yapalım.

Adım 3: Giriş yaptıktan sonra aşağıda görüldüğü gibi kırmızı kutu içine alınmış “Firefox’u indir” yazan
mavi butonuna tıklayarak indirelim.

Adım 4: “Mozilla Firefox” taraycısını indirdikten ve yükledikten sonra aşağıda görüldüğü gibi sağ üst
köşede kırmızı yuvarlak içine alınmış yerdeki “Üst üste üç çizgi” bulunan yere tıklayalım.

Adım 5: “Üst üste üç çizgi” bulunan yere tıkladıktan sonra aşağıda da görüldüğü gibi açılan menüden
“Seçenekler” , “Tercihler” ve ya “Options” ,“Preferences” yazan yere tıklıyoruz.

Adım 6: “Seçenekler” , “Tercihler” ve ya “Options” ,“Preferences” yazan yere tıkladıktan sonra
aşağıdaki görünen pencere gelecektir ve bu pencerenin en alt kısmına iniyoruz.

Adım 7: Pencerenin en alt kısmına indikten sonra “Ağ ayarları” yazan kısımda bulunan “Ayarlar”
butonuna tıklıyoruz.

Adım 8: “Ayarlar butonuna tıkladıktan sonra aşağıda görüldüğü gibi “Bağlantı Ayarları” penceresi
açılacaktır. Bu pencere yapmanız gereken ayarları kırmızı kutu içerisine alınarak belirtilmiştir.
“Bağlantı Ayarları” penceresindeki kırmızı kutucuklar belirtilen yerler doldurulup ayarlar yaptıktan
sonra tamam butonuna tıklayıp tarayıcımızı kapatıyoruz.

Adım 9: Tarayıcımızı tekrar açıyoruz ve aşağıda görüldüğü üzere “Kimlik Doğrulama Gerekli” yazan
mini pencere gelecektir. Bu pencereye bize gönderilen “Kullanıcı adımızı” ve “Şifremizi” yazarak
tamam butonuna tıklıyoruz. Tamam, butonuna tıkladıktan sonra tekrar “Kimlik Doğrulama Gerekli”
yazan pencere ekrana gelmiyor ise proxy ayarlarımızı tamamlamış ve kullanıcı adı ile şifremiz sıkıntısız
bir şekilde çalışıyor demektir.

NOT: Gönderilen proxy kullanıcı adı ve şifreyi asla ve asla ikinci bir kişi tarafından paylaşmıyoruz.
Proxy kullanıcı adı ve şifresi “Kütüphane Hesabım” kısmında geçerli değildir. Lütfen o kısımda
denemeyiniz.

