AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
IPHONE VE IPAD EDUROAM BAĞLANTISI YAPILANDIRMA YARDIMI

Akdeniz Üniversitesi Eduroam kablosuz ağına bağlanmanızı sağlayan güvenlik ayarlarını IPhone veya
IPad üzerine kurmak için aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekmektedir. Ya da Bilgi İşlem Daire
Başkanlığına gelerek IPhone ya da Ipad cihazınıza bu ayarların yüklenmesini sağlayabilirsiniz.
İnternet bağlantısı bulunan cihazlarda safari web tarayıcınızdan
http://proje.akdeniz.edu.tr/eduroam/akdeniz.mobileconfig bağlantısını tıklayarak kurulum
aşamasına geçebilirsiniz. Yüklenmemesi veya internet bağlantınızın olmaması durumda aşağıdaki
adımları takip edebilirsiniz.
A. "IPhone Configuration Utility" programının yüklenmesi
Bunun için aşağıdaki link üzerinden IPhone Configuration Utility for windows programını indirip
bilgisayarınıza kurmalısınız. Benzer şekilde bu işlemi bir Apple bilgisayarda yapmak isterseniz
www.apple.com adresinden uygulamanın apple versiyonunu indirmelisiniz.
http://proje.akdeniz.edu.tr/eduroam/iPhone.exe adresinden uygulamayı indirip bilgisayarınıza
kurunuz.
B. Profil ayarlarının oluşturulması
Ön tanımlı olarak hazırlanan Akdenizeduroam.mobilconfig dosyasını
http://proje.akdeniz.edu.tr/eduroam/akdeniz.rar adresinden bilgisayarınızın masaüstüne indiriniz.
Bilgisayarınızdan Başlat > Programlar > IPhone Configuration Utility programını çalıştırınız. IPhone ya
da Ipad cihazınızı bilgisayara USB kablosuyla bağlayınız.
IPhone configuration utility programının arayüzünde LIBRARY nin altında Configuration Profiles
seçtikten sonra File menüsünden Add to Library seçiniz.

Açılan pencerede bilgisayarınızın masaüstüne indirdiğiniz Akdenizeduroam.mobilconfig dosyasını
aşağıdaki şekildeki gibi seçtikten sonra Aç (Open) butonuna tıklayınız. Eklediğiniz bu dosya
Configuration Profiles adımında görünecektir.

DEVICES menüsünden bilgisayara bağlanmış olduğunuz IPhone ya da IPad cihazınızı seçip sağ taraftan
Configuration Profiles sekmesine tıkladığımızda AkdenizEduroam isimli bir profil dosyası görülecektir.
“Install” butonuna tıklayınız ve cihazınıza yükleme işlemi için bir sonraki adıma geçiniz.

Konfigürasyon dosyasına tıkladığınızda, aşağıdaki resimde görüldüğü gibi, yeni bir profil yüklemeniz
istenecek. "Yükle" butonuna basın. (Iphone veya Ipad şifresi girilmiş durumda olmalıdır.)

Açılan uyarı penceresinde "Şimdi Yükle" butonuna basın.
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Kullanıcı adı olarak @akdeniz.edu.tr uzantılı mail adresinizi, parola olarak da mail şifrenizi
girin ve "Katıl" butonuna basın.
Not: lisans ve lisansüstü öğrenciler, öğrencino@ogr.akdeniz.edu.tr uzantılı mail adresini ve
Öğrenci otomasyonundan belirledikleri şifrelerini gireceklerdir.



Profil yüklendikten sonra "Bitti" butonuna basın.

Sertifika Doğrulanmadı uyarısı gelince "Kabul et" butonuna basın.

Mobil cihazınız artık eduroam ağına katılmış durumdadır.

