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UŞAK ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
SİSTEM VE AĞ YÖNETİMİ

KAMPÜS DIŞINDAN PROXY (VEKİL) AYARLARI İLE
KAMPÜS AĞINA BAĞLANMAK
1- TANIMLAR
Vekil (Proxy) : Bir ağa, o ağın dışından bağlanmak ve o ağın içerisindeymiş gibi
dolaşmayı sağlayan yapıdır. Örneğin vekil sunucular, kütüphane sistemindeki sayfaların sadece
kampüs içerisindeki ağdan erişilebilir olması sebebiyle kampüs dışındaki bilgisayarın bu ağda gibi
davranmasını sağlar.
Kullanıcı adı (Username): Uşak Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personel ve
öğrencilere onları tanımlamak için isim soyisim kombinasyonu veya öğrenci numarasından birer
kullanıcı adı tanımlar. Personeller için bu yapı genelde isim.soyisim şeklinde oluşturulur. Öğrenciler
için ise öğrenci numaraları kullanılır. Önemli: Vekil sunucu için kullanıcı adından sonra
@usak.edu.tr kısmı yazılmaz.
Parola (Password) : Bir kullanıcı adının sahipliğini teyit edebilmek için sadece o kişinin
bileceği şekilde saklanan gizli bilgidir. Bu bilgiler veritabanında açılıp okunamayacak şekilde
işlemden geçirilerek saklanır ve sadece doğrulanabilir, okunamaz.
Tarayıcı (Browser): İnternet sayfalarında dolaşmak için kullanılan bilgisayar programlarıdır.
Internet Explorer, Chrome ve Firefox en çok kullanılan internet tarayıcılarıdır. Vekil hizmeti bu
tarayıcılara yapılacak ayarlarla kullanılır. Aşağıda vekil sunucu ayarlarının nasıl yapıldığı görsellerle
anlatılmaktadır.
2- BAĞLANTI BİLGİLERİ
Vekil sunucu adresi
Vekil sunucu portu
Kullanıcı adı
Parola

: vekil.usak.edu.tr
: 6464
: isim.soyisim veya ogrenci numarası 16012345 şeklindedir.
: Size özel şifrenizdir.

Unutulan şifrenizin yerine yenisini oluşturmak için https://sifre.usak.edu.tr
adresine girerek yeni şifre temin edebilir, eskisini geçersiz hale getirebilirsiniz.

Internet Explorer
simgesi

Google Chrome
simgesi
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Mozilla Firefox
simgesi
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3- TARAYICI AYARLARI
3.1 Internet Explorer için vekil sunucu ayarları

Internet Explorer çalıştıktan sonra pencerenin
sağ üst tarafındaki dişli simgesine tıklayarak
açılan menüden “Internet Seçenekleri”
seçilir.

“İnternet Seçenekleri” penceresi solda
gördüğünüz gibidir. “Genel” sekmesinin sağ
tarafındaki “Bağlantılar” sekmesine tıklayın.

“Bağlantılar” sekmesini açınca sağdaki
görüntü ile karşılaşacaksınız.
Bu pencerede “Yerel Ağ Ayarları”
yazan tuşa tıklamalısınız.
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Açılan “Yerel Ağ Ayarları” penceresinin alt bölümündeki “Yerel ağınız için bir proxy sunucu
kullanın.” yazan işaret kutusu seçiliyse tarayıcınız vekil ağ üzerinden internete bağlanır. İşaret
kaldırılınca vekil sunucu bağlantısı devre dışı kalır.
Adres kısmına vekil.usak.edu.tr yazılmalıdır. Bağlantı noktası ise 6464 ’tür.
“Tamam” tuşlarına basarak bu iki pencereyi kapatınız. “İptal” veya çarpı
ile çıkarsanız yaptığınız değişiklikler kaybolur.

Web gezintisine devam ederken tarayıcınız vekil
sunucunun size kullanıcı adı ve şifresi sorduğunu
anımsatan bir pencere açacaktır. Bu ekrana
kullanıcı adı ve şifrenizi yazıp “Tamam” dedikten
sonra internet gezintinize kampüs ağındaymış
gibi devam edebilirsiniz.
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3.2 - Google Chrome için vekil sunucu ayarları

Chrome için pencerenin sağ üst tarafındaki 3
çizgi tuşuna tıklayıp, açılan menüde “Ayarlar”
seçeneği tıklanır.

Açılan sayfanın altındaki “Gelişmiş ayarları
göster” bağlantısı tıklanarak diğer ayarlar
seçeneklerinin de görünmesi sağlanır.

Açılan alt kısımda “Ağ” başlığı altında “Proxy ayarlarını değiştir…” tuşuna tıklayarak “Internet
Özellikleri” penceresi açılır. Burada “Yerel Ağ Ayarları” tuşuna tıklayarak açılan pencerede adres
kısmına vekil.usak.edu.tr ve B.Nok. kısmına 6464 yazarak ayarlar tamamlanır. Daha sonra
pencereler “Tamam” tuşuna tıklayarak kapatılmalıdır.
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Ayarları yaptıktan sonra web gezintisine
devam ederken Chrome sizden kullanıcı
adı ve şifre isteyecektir. Bu bilgileri
yazdıktan sonra kampüs ağındaymış gibi
bağlantınıza devam edebilirsiniz.
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3.2 - Mozilla Firefox için vekil sunucu ayarları
Firefox’un üst tarafındaki menü çubuğunda
“Araçlar” menüsü altında “Seçenekler”
seçeneğine tıklayın.

Sol bölümden “Gelişmiş”’e
tıklayın ve “Ağ” sekmesini
açın. Burada “Bağlantı”
başlığı altındaki “Ayarlar”
tuşuna tıklayarak “Bağlantı
ayarları” penceresini açın.

“Bağlantı ayarları” penceresinde yer alan 5
seçenekten “Vekil sunucuyu elle ayarla” seçeneğini
işaretleyin. “HTTP Vekil Sunucusu” kısmına
vekil.usak.edu.tr yazın, İletişim noktası 6464
olmalıdır. “Tüm iletişim kuralları için bu vekil
sunucuyu kullan” seçeneğini de işaretleyin.
“Tamam” tuşuna tıklayıp pencereyi kapatabilirsiniz.
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Ayarları yaptıktan sonra web
gezintisine devam ederken Firefox
sizden kullanıcı adı ve şifre
isteyecektir. Bilgilerinizi yazıp tamam
dedikten sonra kampüs ağındaymış
gibi web gezintinize devam
edebilirsiniz.

4- Şifrenizi Unutursanız

https://sifre.usak.edu.tr adresini ziyaret ederek
şifrenizi değiştirmek için bir bağlantı e-postası
alabilirsiniz. Açılan sayfaya e-posta adresinizi
girdikten sonra bilgisayar korsanlarını
engellemek için oluşturulmuş “Ben robot
değilim” seçeneğini işaretleyin. Ardından
“Şifre yenileme bağlantısı gönder” diyerek
yazdığınız e-posta adresine şifre yenileme
linki gönderilir. E-posta hesabına giriş
yapılarak gelen e-postadaki bağlantıya tıklanır
ve yeni şifre tanımlanır.
Yazılan yeni şifre proxy(vekil), Wi-fi için anında
aktif hale gelir ancak web portal için bir kaç
saat sonra yeni şifre kullanılabilir olacaktır.
Önemli bilgi:
E-posta hesabınızın ve Elektronik belge
yönetim sistemindeki hesabınızın şifresi bu
sayfada değiştirilmemektedir. E-posta veya
EBYS sistemine ait şifrenizi unutursanız Bilgi
İşlem Dairesini ziyaret etmelisiniz.
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