
VPN KURULUM ve KULLANIM REHBERİ



VPNNedir Neden Kullanılır?

VPN, birçok farklı protokol ve teknolojiyi kullansa da temel olarak
bilgisayarınızın fiziksel olarak bulunduğu yerden karşıdaki ağa şifreli (kripto
anlamında) bir tünel açar.



Munzur Üniversitesi Olarak VPN Neden Kullanılır?

Üniversitemiz personellerinin yararlandığı birtakım hizmetleri (Veri Tabanları,
SPSS gibi programlar) kampüslerimiz dışındaki network ağlarından da bu
hizmetleri almaya devam etmek için kullanır. Yani kullanıcı Üniversitemiz
kampüsleri dışında da VPN sayesinde Üniversitemiz network altyapısına
bağlanarak internete erişim sağlayabilir. Bu da kampüs içerinde sınırlanan bazı
hizmetleri almasına olanak sağlar.

Unutulmamalıdır ki kullanıcı her ne kadar fiziksel olarak kampüs dışında bu
hizmetten yararlanıyor olsa da, Üniversitemiz kampüs içerisinde internet erişim
hakları ve yasal sorumlulukları da VPN ile bağlantı kurulduğundan itibaren
geçerlidir. Bu nedenle sadece Üniversitemiz hizmetlerinden yararlanmak için
VPN tercih edilmesini, ihtiyaç dışında bu bağlantının koparılmasını öneriyoruz.
Aksi takdirde oluşabilecek her türlü yasal sorumluluktan ve erişim
problemlerinden kullanıcı sorumlu olacaktır.



DİKKAT!

VPN hizmetinden yararlanmak isteyen kullanıcılarımızın öncelikle
bilgiislem@munzur.edu.tr adresine kendi kurumsal mail hesaplarından VPN
hizmetinden yararlanmak istediğine dair bir talep maili atmaları
gerekmektedir. Tarafımıza ulaşan mail en kısa sürede değerlendirilip  
kullanacağınız VPN hizmetinin erişim bilgileri tarafınıza gönderilecektir.

mailto:bilgiislem@munzur.edu.tr


VPN Nasıl Kurulur?

Öncelikle çalışır durumda ve internet erişimi olan bir bilgisayara aşağıda kurulumu 
adım adım anlatılan programların kurulması gerekmektedir.



1.Adım

Herhangi bir internet tarayıcısında https://95.183.133.254:4443 adresini açınız. Sertifikadan
dolayı bağlantınız gizli değil uyarısı ile karşılaşacaksınız. Resimde ok ile gösterilen gelişmiş
yazısını tıklayarak siteye ilerle (güvenli değil) seçeneği ile siteye giriş yapınız. (Chrome
kullanıcıları için)



Yukarıda çıkan sayfada size daha önce verilmiş olan kullanıcı adı ve şifrelerleoturum
açınız.

2.Adım



3.Adım

Ekranda görülen arayüzden bilgisayarınızın işletim sistemine uygun dosyayı indiriniz.



4.Adım

İndirdiğiniz dosyayı açıp çalıştırınız.Next tuşuna basıp ilerleyiniz.



5.Adım

IAgree tuşuna basıp ilerleyiniz.



6.Adım

Install tuşuna basarak kurulumu başlatınız.



7.Adım

Kurulum sırasında çıkan Windows Güvenliği uyarısına yükle deyip ilerleyiniz.



8.Adım

Kurulum adımlarını next ile devam edip finish seçeneği ile kurulumu bitiriniz



9.Adım

Kurulum başarılı ile yapılmışsa bilgisayarınızın görev çubuğunda sağ alt köşede ekranda 
da görüldüğü gibi VPN Client simgesi görülecektir.



10.Adım

SSL VPN simgesine çift tıklayarak oturum açma ekranı açıp, size gönderilen kullanıcı adı ve

şifre ile VPN bağlantısını sağlayabilirsiniz.

Tüm adımları eksiksiz tamamladıysanız VPN simgesi yeşil görünecektir.




