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REMOTEAPP VE UZAKTAN MASAÜSTÜ BAĞLANTILARI 

Remoteapp, kullanılan işletim sistemi ne olursa olsun Windows tabanlı uygulamaları 

çalıştırmalarına imkan sağlayan bir uygulamadır. Remoteapp Windows’un bir parçasıdır. Bir 

de 3. Parti yazılımlar mevcuttur. Bunlar (TeamViewer, Remote Utilities, Alpemix, Ammyy, 

Aeroadmin, UltraVNC, Chrome Remote Desktop) gibi uygulamalardır. Bunları artı ve eksi 

yanlarını bize sunduğu hizmetleri inceleyelim. 

1) TeamViewer 

• Uygulama linki: https://www.teamviewer.com/tr/ 

• Ücretsiz bir yazılım ancak uygulama içi satın alımlar vardır.  

• Boyut: 28 mb  

• TeamViewer'ı bir Windows, Mac, Linux veya mobil cihazda indirebilir ve 

kullanabilirsiniz. 

2) Remote Utilities 

• Uygulama linki: https://www.remoteutilities.com 

• Kişisel ve kurumsal bilgisayarlar için ücretsiz. 

• Sadece Windows’ta çalışıyor. 

• Toplamda 10 bilgisayarı bu uygulama ile kontrol edebilme imkanı sağlıyor. 

3) Alpemix 

• Uygulama linki: https://alpemix.com/ 

• Standart sürümü ücretsiz, Pro sürümü ücretlidir.  

• Dosya transferi, otomatik boyutlandırma, şifreli iletişim(256 bit AES), uzaktan yeniden  

başlatma özellikleri mevcuttur. 

• Aynı anda 5 bilgisayara uzaktan bağlanma imkanı veriyor. 

• Windows, Mac Osx, iOs, Android, Linux (Beta-64 bit (x86) Pardus,Ubuntu ) 

platformlarında Alpemix programını çalıştırabilirsiniz. 

4) Ammyy 

• Uygulama linki: https://www.ammyy.com/ 

• Ücretsiz ve ücretli sürümleri vardır. 
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• Dosya aktarımı, HTTPs proxy desteği (%100 güvenli bağlantı), kolay kullanım gibi 

hizmetler sunuyor. 

• Windows 2000/XP/Vista/7/8, Windows Server 2000/2003/2008, 32-bit ve 64-bit ile 

uyumludur. 

5) AeroAdmin 

• Uygulama linki: https://www.aeroadmin.com 

• Ücretsiz ve ücretli sürümleri var 

• Dosya transferi, yeniden başlatma, şifrelenmiş bağlantı hizmetleri sunuyor. Ancak 

sohbet özelliğini desteklemiyor. 

• 32-bit, 64-bit Windows 10, 8, 7 ve XP platformlarını destekliyor. 

6) UltraVNC 

• Uygulama linki: https://www.uvc.com 

• Çalıştırmak için bazı ayarların yapılması gerekiyor. 

• Karmaşık bir yapısı var. 

• Dosya transferi, sohbet gibi özellikleri destekliyor ancak uzaktan yeniden başlatma seçeneği 

yok. 

• Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Windows Server 2012, 2008 ve 2003 sürümlerini 

destekliyor. 

7) Chrome Remote Desktop 

• Uygulama linki: https://remotedesktop.google.com 

• Çoklu ekran desteği vardır, sohbet özelliği yok, sunucu bilgisayarda Chrome yüklü 

olmalıdır. Dosya transferi yoktur. 

• Windows, Mac, Linux gibi platformları destekliyor. 

Windows Remote Desktop 

Bu yazılım; Windows içerisinde dahili olarak gelen bir uzaktan masaüstü bağlantı yazılımıdır. 

Extradan bir program indirmeye gerek duymaz.  

• Dosya transferi yapmayı destekliyor. 

• Her Windows sürümünde çalışmıyor. 
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• Sohbet özelliği yoktur. 

• Farklı ağlarda çalışan bilgisayarlar için port yönlendirme yapılması gerekiyor. 

Eğer bu yazılımı kullanamaya karar verdiyseniz ilk olarak kendinize şu soruyu sormalısınız: 

“Aynı ağ üzerindeki bir bilgisayara mı bağlanacağım yoksa farklı ağlardaki (örneğin şehir 

dışında bulunan) bir bilgisayara mı bağlanacağım”. Bu soruya cevap verdikten sonra şu yolları 

izlemelisiniz.  

Eğer aynı ağ üzerinde bir bilgisayara bağlanacaksanız şu adımları izlemelisiniz: 

1) İlk olarak bilgisayarınızda varsayılan bazı ayarları değiştirmek gereklidir. Çünkü bu izinler 

genellikle bilgisayarlarda kapalıdır ve bizim uzaktan erişim sağlayabilmemiz için bu ayarlara 

izin vermemiz gerekmektedir. Şimdi; 

Denetim masası → Sistem → Uzak bağlantı ayarları sekmesini açıyoruz. Karşımıza gelen ekran 

şu şekilde olacaktır: 

Bu sayfada uzak masaüstü kısmında “bu 

bilgisayara uzak bağlantıya izin ver” seçeneğinin 

seçilmiş olması gereklidir. 

Ardından kullanıcıları seç butonuna tıklayarak 

karışımıza gelen sekmeden (aynı ağ üzerinde 

olan) kullanıcı eklememiz gerekiyor. 

 

 

 

 

 

 

 



2) Denetim masası → Windows Defender Güvenlik Duvarı → Bir uygulamanın veya özelliğin 

Windows Defender Güvenlik duvarını seçmesine izin ver linkine tıkladıktan sonra karşımıza 

şu sayfa gelecektir. 

Buradan da ayarları şekilde görüldüğü üzere “Uzak Masaüstü” yazısının başında tik olması 

gereklidir.  

Bu izinleri verdikten sonra ise şu adımlar izlenmelidir. 

• Denetim masası → Ağ ve Paylaşım Merkezi seçildikten sonra aşağıdaki ekran karşımıza 

gelecektir ve kırmızı çervçevede belitrilen butona tıklanmalıdır. 



• Daha sonra karşımıza bu sekmle gelecektir, kırmızı ile belirtlien ayrıntılar butonu 

tıklanmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ardından aşağıda açılan sekmede ip adremizi öğreniyoruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Uzaktan erişimde bağlantı kopmaması için de ip adresimizi sabitlemekte fayda var. 

Şimdi ip adresimizi sabitleyelim… Bu sekmeyi kapatıp özellikler butonun tıklıyoruz 

ve karşımıza aşağıdaki sekme açılıyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ardından karşımıza gelen sayfada aşağıdaki gibi ip bilgilerimiz girerek sabitliyoruz. 

Bu işlemlerden yaptıysanız artık aynı ağ üzerindeki bir pc ye bağlanmanıza çok az 

kaldı demektir.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Bu işlemden sonra aynı ağ üzerindeki diğer bilgisayara bağlanmak için son adım 

olarak şu işlemi yapmamız gerekiyor: 

• Win+r tuşlarına basıyoruz ve karşımıza çıkan sekmeye “mstsc” ifadesini yazıyoruz. 

 

 

 

  

 

• Kırmızı alana ip adresini girdikten sonra aynı ağ üzerindeki diğer bir bilgisayara 

bağlanabiliriz. Bağla butonuna bastıktan sonra bizim ekranımız aşağıdaki şekilde 

gözükecektir. Kendi ekranımızın içerisinde bağlandığımız ekran görünecektir. Bu 

işlem bu kadardır. 

 



Eğer farklı şehirdeki veya ofisteki bilgisayara (aynı ağ üzerinde olmayan) bağlanmak 

istiyorsak şu adımları izlemeliyiz: 

• Öncelikle modemimizden bir port açmamız gerekiyor. Bunun için modeminizin 

üzerinde yazan bilgileri öğrenmeniz gerekiyor. Modemin arkasında veya altından bu 

bilgileri öğrenebilirisniz. Bunları öğrendikten sonra tarayıcımızı açıp arama kısmına 

modemin ip adresini yazıyoruz. Şekildeki gibi: 

 

• Daha sonra kullanıcı adı ve şifre bilgilerimizi giriyoruz. Bunlar da modemin üzerinde 

yazıyor. Oradan öğrenebilirsiniz. Oturum açtıktan sonra karşımıza aşağıdaki sayfa 

çıkıyor: 



• Bu sayfada sırası ile : Yönelndirme → Port Yönlendirme → Yeni Ekle butonlarına 

tıklıyoruz ve karşımıza aşağıdaki sayfa çıkıyor: 

 

• Buraya gerekli bilgileri girdikten sonra portumuz açılıyor. Yani artık bu bilgisayara 

dışarıdan herhangi bir yerden bağlanabileceğiz. Peki win+r kısmına “mstsc” yazdıktan 

sonra gelen sayfaya hangi ip adresini yazmalıyım? Bunun için tarayıcınıza “what is my 

ip” yazarak karşınıza gelen  sonuçlarda modem dış ip adresini öğrenebilirsiniz. Bu 

adresi bir yere not etmenizde fayda var. Buradaki ip adresini win+r kısmına mstsc 

yazdıktan sonra gelen sekmeye yazabilirisiniz. Böylelikle dışarıdan bir bağlantı 

gerçeleştirebilirisiniz. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


