
TARAYICI ÜZERİNDEN VPN BAGLANTISI 

Bu kılavuz tarayıcı üzerinden VPN bağlantısı için hazırlanmıştır. Kurulum adımları Windows 10, 

Ubuntu 22.04 LTS Desktop, MacOS üzerinde test edilmiştir. İşletim sistemlerine göre ön hazırlık 

aşaması vardır. Ön hazırlık aşamasında gerekli paketlerin işletim sistemlerine kurulması gerekmektedir.  

Not: VPN sistemine bağlantı yapmadan önce kullanıcılarımızın ilk önce https://portal.hacettepe.edu.tr 

adresinden bilgi güncelleme adımında sistemde kayıtlı olan cep telefon bilgilerinin güncel olup 

olmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Cep telefonu olmayan kullanıcılarımızın VPN sistemine 

bağlantıda sorun yaşayacaklardır. Sistemlerimizde cep telefon güncelleme işlem süresi 30 dk’dır. Cep 

telefon numarası güncelleyen kullanıcılarımızın bu süreyi beklemeleri gerekmektedir.  

 

Windows 

Web tarayıcı üzerinden VPN bağlantısı yapabilmek için java uygulamasının kurulumu zorunludur. 

Aşağıdaki linkten java uygulamasının kurulumu indirerek gerçekleştiriyoruz. 

https://www.java.com/tr/download/  

 

Linux İşletim sistemi  

Linux işletim sistemlerinde gerekli ön hazırlık paketlerinin kurulumlarının listesi linkte paylaşılmıştır. 

https://supportcenter.checkpoint.com/supportcenter/portal?eventSubmit_doGoviewsolutiondetails

=&solutionid=sk119772&partition=Basic&product=Mobile 

Ön hazırlık paketlerinin kurulumundan sonra başarılı bir bağlantı gerçekleştirebilirsiniz.  

 

Ubuntu 22.04 LTS Desktop 

1- Güncelleme kontrolu yapılması için komut çalıştırılır. 

apt update  

2- Web tarayıcı üzerinden bağlantı için gerekli paketlerin kurulumu için aşağıdaki komutlar 

çalıştırılır. 

apt install default-jre libnss3-tools openssl xterm libstdc++5:i386 libx11-6:i386 

libpam0g:i386 

 

MacOS 

1- Web tarayıcı üzerinden VPN bağlantısı yapabilmek için java uygulamasının kurulumu 

zorunludur. Aşağıdaki linkten java uygulamasının kurulumu indirerek gerçekleştiriyoruz. 

 

https://www.java.com/tr/download/  

https://portal.hacettepe.edu.tr/
https://www.java.com/tr/download/
https://supportcenter.checkpoint.com/supportcenter/portal?eventSubmit_doGoviewsolutiondetails=&solutionid=sk119772&partition=Basic&product=Mobile
https://supportcenter.checkpoint.com/supportcenter/portal?eventSubmit_doGoviewsolutiondetails=&solutionid=sk119772&partition=Basic&product=Mobile
https://www.java.com/tr/download/


Kurulum 

1- https://vpn.hacettepe.edu.tr/sslvpn/Login/Login adresine erişim sağlıyoruz. Gelişmiş 

seçeneğini tıklıyoruz.  

 

2- Açılan ekranda “vpn.hacettepe.edu.tr sitesine ilerle (güvenli değil)” seçeneğine tıklayarak 

devam ediyoruz. 

 

 

 

https://vpn.hacettepe.edu.tr/sslvpn/Login/Login


3- Kullanıcı doğrulama ekranı ekranında “@hacettepe.edu.tr” uzantılı e-posta adresimizi 

yazıyoruz. Kullanıcı adımızı yazmamız yeterli olacaktır. 

 

4- Kullanıcı adımız ve şifremiz doğrulama işleminden sonra sistemde kayıtlı olan cep telefon 

numaramıza sms ile gelen şifreyi giriyoruz ve “Submit” tıklayarak devam ediyoruz. 

 

 

 



5- Sisteme giriş yaptıktan sonra karsımıza “Connect” ekranı çıkacaktır. Çıkan ekranda “Connect” 

tıklayarak devam ediyoruz. 

 

 

6- Bu aşamada kullanmakta olduğumuz işletim sistemine göre kurulum dosyalarını 

bilgisayarlarımıza yüklememiz gerekmektedir. Kurulum dokümanın en basında yapmış 

olduğumuz ön hazırlık paketlerinin haricinde bu paketlerin yüklenmesi zorunludur. 

 

a- Windows için gerekli olan CheckpointMobileAgent.msi dosyasını indirip bilgisayarımıza 

kurulum işlemini gerçekleştiriyoruz. 

 



Windows kurulum ekranında karsımıza aşağıdaki bilgilendirme ekranı uyarısı karsımıza çıkabilir 

“Evet” tıklayarak devam ediyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b- Linux dağıtımlar için gerekli olan cshell_install.sh paketini karsımıza çıkan ekrandan 

indirerek dosyayı indirmiş olduğumuz dizinde resmin altında verilen komutları 

çalıştırıyoruz. 

 

a- Betik dosyası çalıştırılmadan önce bilgisayarımızda acık olan tarayıcıların tamamen kapatılması 

gerekmektedir. Tarayıcı kapatılmadığı zaman ekranda uyarı bildirimi çıkacaktır. 

Betik komutları; 

chmod u+x cshell_install.sh 

./cshell_install.sh 

 

 

Not: Betik dosyasının indirildiği dizinde çalıştırılmaz ise kurulum işlemi başarılı bir şekilde 

tamamlanmayabilir. 

 

 

 

 

 



 

c- MacOS için gerekli olan MABPortalAgent.dmg dosyasını bilgisayarımıza indirip gerekli 

kurulumu gerçekleştiriyoruz. 

 

 

 

 

 

İşletim sistemlerine ait kurulum işlemleri tamamlandıktan sonra diğer adımlar ile devam ediyoruz. 

 



 

7- Karsımıza çıkan uyarı ekranında “Trust Server” seçeneğini işaretleyerek devam ediyoruz. 

 

8- Karşımıza çıkan uyarı ekranında “Continue Anyway” seçeneğini işaretleyerek devam ediyoruz. 

 

 

 



 

9- Son olarak karsımıza çıkan uyarı ekranında “Yes” işaretleyerek devam ediyoruz. 

 

 

 

10- Bütün ayarlamalar tamamlandıktan sonra artık VPN sistemine bağlanabilirsiniz. Karsımıza çıkan 

mini ekranda görüldüğü üzere VPN sistemine başarılı bir şekilde bağlantı sağlayabilmiş 

demektir. 

 


