
İSTENET-VPN KURULUM VE KULLANIM REHBERİ 

VPN Kurulum Ayarları: 

Kurulum ayarları iki aşamada gerçekleşecektir. Birinci aşama, İSTENET-VPN sistemine kayıt 

ile ilgili işlemleri, ikinci aşama ise bağlantı sağlanacak bilgisayarda yüklü olan işletim sistemi 

ile ilgili yapılacak işlemleri kapsamaktadır.  

İSTENET-VPN Kayıt İşlemleri  

1)  İskenderun Teknik Üniversitesi WEB Sayfası üzerinden HIZLI ERİŞİM menüsünden 

“Uygulama Merkezi” seçilir ve açılan menüden “Portal Girişi” ‘ne girilir. 

   

2) Açılan Pencereye Kurumsal E-Posta adresiniz, Şifreniz ve Doğrulama Kodu yazılarak “Giriş 

Yap” butonuna tıklanır. 

 

3) Açılan ekranda sol menüde bulunan “VPN Bilgileri” butonuna basılır ve “Koşulları Kabul 

Ediyorum” butonuna tıklanır. 

 



 

 

4) Oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra VPN bağlantılarında kullanmak üzere ihtiyaç 

duyacağımız Adres, Kullanıcı Adı, Şifre vb. bilgilerinizin yer aldığı VPN Bilgileri görülür. 

NOT-1: Şifre 60 saniyede bir yenilenmekte olup, her VPN bağlantısında güncel şifre 

kullanılacaktır. 

NOT-2: VPN Hizmetinin Geçerlilik Tarihi sona erdiğinde ADIM 3’den itibaren devam edilir.  

 

5) VPN ile İSTE ağına bağlanmak için, İSTE Bilişim altyapısı ile ilgili yapılması gerekenler 

tamamlanmış oldu. Buna ek olarak her kullanıcının, bağlantı kurmak istediği bilgisayarda yüklü 

olan işletim sistemi ile ilgili birtakım ek ayarlar yapması gerekmektedir.     

 

Bağlantı Yapılacak Bilgisayarda Yüklü Olan İşletim Sistemi İle İlgili İşlemler 

Aynı amaçlı işlemler yapılmasına ve birbirine benzer yönleri olmasına karşın, her işletim 

sisteminin VPN bağlantı oluşturma ayarları birbirinden farklıdır. Bu rehberde, en yaygın olarak 

kullanılan işletim sistemleri olan Windows 10, Windows 7 ve Linux için işlem basamakları 

açıklanmaya çalışılmıştır. Diğer işletim sistemleri için de gerekli dokümanlar elektronik 



ortamda bulunabilir. Problem yaşanılması durumunda Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı ile iletişime geçerek destek alabilirsiniz.  

  

WİNDOWS 10 İÇİN İSTENET-VPN BAĞLANTI AYARLARI 

1) Bilgisayar Masaüstünde “Ara” sekmesine “VPN” yazılır ve açılan listeden “Sanal özel ağları 

(VPN) değiştir” seçilir. 

 

2) Açılan pencereden “VPN bağlantısı ekle” seçilir. 

 



3) VPN bağlantısı ekle formundaki işaretli alanlar uygun şekilde doldurularak “Kaydet” 

butonuna basılır. 

NOT-1: Kullanıcı Adı ve Parola boş bırakılır.

 

 

4) ADIM 3’de bulunan bağlantı adı kısmında yazmış olduğunuz isim seçilerek “Bağlan” 

Butonuna tıklanır. 

 

 



5) Portal ekranında daha önce oluşturduğumuz Kullanıcı Adı ve Güncel Şifremizi uygun 

alanlara girerek “Tamam” butonu seçilir. 

 

 

6) “Bağlandı” yazısını gördüğümüz zaman VPN ağına başarıyla gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 



7) VPN bağlantısını sonlandırmak için “Bağlantıyı Kes” butonuna basmanız yeterlidir. 

 

  

WİNDOWS 7 İÇİN İSTENET-VPN BAĞLANTI AYARLARI 

1) Bilgisayar Masaüstünde “Ara” sekmesine “VPN” yazılır ve açılan listeden “Sanal özel ağları 

(VPN) bağlantısı kur” seçilir. 

 

 

 



2) Açılan pencereden gerekli bilgiler girilir ve “İleri” butonuna basılır. 

 

3) Portal ekranında daha önce oluşturduğumuz Kullanıcı Adı ve Güncel Şifremizi uygun 

alanlara girerek “Bağlan” butonuna basılır. 

 

 

 



4) “Bağlısınız” yazısını gördüğümüz zaman VPN ağına bağlantı başarıyla gerçekleştirilmiştir. 

 

5) VPN bağlantısını sonlandırmak için “Bağlantıyı Kes” butonuna basmanız yeterlidir. 

 

 



UBUNTU İÇİN İSTENET-VPN BAĞLANTI AYARLARI 

1) Bilgisayarın Ağ Bağlantılarından “Ekle” butonuna basılır. 

 

 

2) Bağlantı Tipi olarak “PPTP” seçilir ve “Oluştur” butonuna basılır.  

 

 

 

 



3) Portal ekranında Bağlantı Adı, VPN sunucusunun adresi ve daha önce oluşturduğumuz 

Kullanıcı Adı alanları uygun şekilde doldurularak “Gelişmiş” butonu basılır. 

NOT1: Portal alanından alınan VPN Şifresi bu alanda girilmez. 

 

4) Açılan pencereden aşağıdaki seçenekler seçilir ve “Tamam” butonuna basılır. 

 

 



5) Bağlantı fotoğrafta görüldüğü gibi seçilir. 

 

6) Açılan Şifre ekranına Portal ekranından alınan Geçici Şifre girilir ve “Tamam” butonuna 

basılır. 

 

7) “Bağlantı Başarıyla Kuruldu” uyarı mesajından sonra VPN ağına bağlantı 

gerçekleştirilmiştir. 

 

8) VPN bağlantısını sonlandırmak için 5.deki Adımdaki alandan VPN Bağlantı ismini seçmeniz 

yeterlidir. 

 


