
 

 
 

 

CİSCO ANY CONNECT UYGULAMASI İLE İÇ KAYNAKLARA ERİŞİMİ KLAVUZU 

 

Cisco any connect uygulaması ile kurum dışındaki bir bağlantı noktasından, mobil 
cihazlar (cep telefonu, tablet ve diz üstü bilgisayar) ile kurum içindeki kaynaklara 
VPN yaparak erişim sağlanmaktadır. 

VPN sağlamak için tarafımızca iletilmiş olan Amerikan Hastanesi Kurumsal 
Kullancı Adı Ve Şifresi gerekmektedir. 

Uygulamaya Erişim 

Android yüklü işletim sistemine sahip mobil cihazlar için Google Play üzerinden 
aşağıdaki linkten uygulama indirilmektedir. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.anyconnect.vpn.android
.avf&hl=tr   

IOS yüklü işletim sistemine sahip mobil cihazlar için Apple Store üzerinden 
aşağıdaki linkten uygulama indirilmektedir. 

https://itunes.apple.com/us/app/cisco-anyconnect/id1135064690?mt=8 

Windows işletim sistemi yüklü bilgisayarlar için Amerikan Hastanesi Şifre 

Resetleme Portalı üzerindeki, aşağıda ekran görüntüsünde belirtilen linkten 

uygulamayı bilgisayarınıza indirerek kurulum sağlayabilirsiniz. 

https://selfservis.amerikanhastanesi.org/resetpassword.aspx  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.anyconnect.vpn.android.avf&hl=tr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.anyconnect.vpn.android.avf&hl=tr
https://itunes.apple.com/us/app/cisco-anyconnect/id1135064690?mt=8
https://selfservis.amerikanhastanesi.org/resetpassword.aspx


 
 

 

 

 

Masa üzerine indirilmiş olan exe çift tıklanıp, kurulum adımları sırası ile 
tıklanarak kurulum tamamlanır. 

 

Windows İşletim Sistemi Üzerinde Cisco AnyConnect Kullanımı 

Bilgisayarınızda yüklü olan Cisco AnyConnect uygulamasını çift tıklayarak 
çalıştırdıktan sonra aşağıdaki adımlar takip edilir. 

 

Ekranın alt kısımında görünen satıra vpn.amerikanhastanesi.org adresi yazılarak 
Connect butonu tıklanır. 



 

 

 

 

Ekranda görünmüş olan username password kısmına Amerikan Hastanesi 

Kurumsal Kullancı Adı Ve Şifre yazarak Ok dedikten sonra VPN bağlantısı yapmak 

için telefonunuza +1 ile başlayan numaradan (Microsoft Doğrulama) arama 

gelecektir. Aramayı kabul edip # tuşuna basarak VPN erişimini sağlayabilirsiniz. 

 

Bağlantı sağlandıktan sonra ekranın alt kısmında aşağıdaki uyarı görünmektedir. 

 

Bağlantı sağlandıktan sonra kullanıcınız için yapılan tanımlara göre erişimleriniz 
sağlayabilirsiniz. 

  



 
 

 

 

Örnek olarak Uzak Masaüstü Bağlantısı kullanılarak sunucuya erişim 
sağlanabilmektedir. 

 

 

 

Cisco AnyConnecti Mobil Ortamlarda Kullanarak VPN Yapmak İçin Uygulanacak 
Adımlar 



 

 

 

 

IOS ve Android işleetim sistemi yüklü mobil cihazlarda yüklü olan uygulamayı 
açtıktan sonra Home menüsünde Connections tıkladıktan sonra Add VPN 
connection kısmına aşağıdaki bilgileri girmek gereklidir. 

 

 

 

Description: İsteğe bağlı bir isim verebilirsiniz. 

Server Address: vpn.amerikanhastanesi.org 



 
 

 

 

Bağlantıyı gerçekleştirmek için bir sonraki adım AnyConnectVPN butonunu açık 
hale getirmek gerekiyor. 

 

 

 

Connection kısmında daha önce oluşturduğumuz Amerikan bağlantısını tıklayıp, 
açılan sayfadaki username password kısmına Amerikan Hastanesi Kurumsal 
Kullancı Adı Ve Şifre yazarak Connect dedikten sonra VPN bağlantısı yapmak için 
telefonunuza +1 ile başlayan numaradan (Microsoft Doğrulama) arama 
gelecektir. Aramayı kabul edip # tuşuna basarak VPN erişimini sağlayabilirsiniz. 

 



 

 

 

 

İlgili ayarlar yapıldıktan sonra Home ekranındaki bağlantı kısmı aşağıdaki gibi 

görünecektir, bütün bilgiler doğru girildiyse eğer vpn bağlantısı sağlanmış 

olacaktır. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Uzak Masaüstü Bağlantısı İle İç Kaynaklara Bağlanmak İçin Gereken Uygulama Ve 

Kullanımı 

VPN bağlantısı sağlandıktan sonra Microsoft Remote Desktop uygulaması ile 

işlem yapılacak iç kaynağa erişim sağlanabilir. 

 

Uygulamaya Erişim 

Android işletim sistemi için Microsoft Remote Desktop uygulamasını Google 

Play'den aşağıdaki linke erişerek indirebilirsiniz. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.rdc.android&hl=tr  

IOS işletim sistemi için Microsoft Remote Desktop uygulamasını Apple Store'dan 

aşağıdaki linke erişerek indirebilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-remote-

desktop/id715768417?mt=12  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.rdc.android&hl=tr
https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-remote-desktop/id715768417?mt=12
https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-remote-desktop/id715768417?mt=12


 

 

 

Microsoft Remote Desktop İle İç Kaynaklara Erişim İçin Uygulanacak Adımlar 

Uygulama açıldıktan sonra sağ üstte yer alan + butonu tıklandıktan sonra açılan 

küçük pencereden "Add PC or Server" sekmesi tıklanır. 

 

Açılan "Create Connection" penceresinde "PC Name" satırına erişilmek istenilen 

sunucu ya da bilgisayarın ip adresi yazılmalıdır. 

"Save" tuşuna basılıp girilen bilgiler kayıt edilir ve uygulama ana ekranına 

dönülür. 



 
 

 

 

Ana ekrana gelen bilgisayar ikonu tıklandığı zaman bağlantı kurulmak istenilen 

sunucu ya da bilgisayar için Amerikan Hastanesi tarafından verilmiş kullanıcı adı 

ve şifrenin girilmesi gereken bir ekran gelmektedir. 

 

"Usernam" satırına başında VKVAH\ yazılarak kullanıcı adı ve "Password" satırına 

verilen şifre yazıldıktan sonra "Done" butonu tıklanarak ilgili sunucu ve 

bilgisayara bağlantı sağlanmaktadır. 

 

 


