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Windows 10 İşletim Sistemine Sahip Cihazlarda CheckPoint VPN Capsule 
Uygulaması 

Windows 10 İşletim Sistemine sahip cihazlarda bu kılavuzda anlatılan EndPoint Security yerine öncelikli 
olarak CheckPoint VPN Capsule uygulaması yüklenebilir. Uygulamanın yükleme adımları aşağıdaki 
gibidir: 

Uygulama Microsoft’un sayfasından indirilir. 

 

Siteye girildiğinde “Al” butonuna tıklanarak uygulamanın indirilmesi sağlanır. Uygulama ücretsizdir.  

 

 

 

 

İndirme işlemini tamamlamak için Outlook hesabı ile giriş yapılmalıdır. 
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İndirme işlemi tamamlandıktan sonra “Yükle” butonu ile yükleme işlemi başlatılır. 

Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra uygulama ekran görüntüsündeki gibi görünecektir. 

 

Daha sonra Network Connections – VPN adımları takip edilerek uygulamanın konfigürasyonuna geçilir. 
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Network Connections /Ağ Bağlantıları butonu ile ilerlenir. 
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Add VPN Connections butonu ile ilerledikten sonra aşağıdaki ekran karşımıza çıkar. 

 

“Connection name” kutucuğuna AH CheckPoint VPN yazılabilir veya serbest olarak doldurulabilir. 

“Server name or address” kutucuğuna “vpn.kochealthcare.org”  yazılmalıdır. Daha sonra “Save” 
butonuna 

tıklanarak devam edilir. 
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Save butonu ile CheckPoint VPN bağlantı ayarları eklenmiş olur. 

Bir sonraki adım olarak connect tıklandıktan sonra giriş yöntemi olarak kullanıcı adı ve parola seçilir. 
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Daha sonra kullanıcı adı ve parola ile giriş denemesi yapılır. Kullanıcı adının sonunda 
@amerikanhastanesi.local (Kuh kullanıcıları için @kuh.local) olmalıdır. 
 

 
 
Parola girildikten sonra SMS ile doğrulama adımına geçilir. Bu aşamada  Connect butonuna 
tıkladıktan sonra Microsoft’tan SMS yoluyla 6 haneli bir kod iletilecektir. İletilen kodu girip 
“Continue” ile ilerleyerek erişim sağlayabilirsiniz. 
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Windows 7-8 ve MacOS Cihazlarda CheckPoint VPN Endpoint Kurulumu 
 

Checkpoint VPN Uygulaması kurum dışından kurum içi kaynaklara erişim için kullanılan uzaktan erişim 

uygulamasıdır. VPN erişimi için VKVAH ve KUH hesaplarınızı kullanabilirsiniz. 

Windows7-8 işletim sistemi yüklü bilgisayarlar için VKVSK Self Servis Portalı üzerindeki, 

aşağıda ekran görüntüsünde belirtilen bağlantıdan uygulamayı bilgisayarınıza indirerek 

kurulum sağlayabilirsiniz. 

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

 

 

https://selfservis.amerikanhastanesi.org/resetpassword.aspx
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Kurulum adımları aşağıdaki gibidir: 
 
Aşağıdaki ekran görüntüsünde “Next” butonu ile ilerlenir. 

 
Daha sonra 2. Adımda “I accept the term in the license agreement” seçeneği işaretlenip “Next” 
butonuna basarak ilerlenir. 
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Sonraki adımda “Next” butonu ile ilerlenir. 

 
“Install” butonu ile devam edilerek kurulum adımları tamamlanır. 
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Bu aşamadan sonra yetkili hesabınıza ait bilgileri girerek uygulamanın bilgisayarınıza 

kurulmasını sağlayabilirsiniz. 

Kurulum tamamlandıktan sonra erişilecek adres “vpn.kochealthcare.org” dir. Uygulamaya otomatik 

olarak eklenir ve ekranın sağ alt köşesindeki  sembolüne sağ tıklayıp “Connect to” butonuyla login 

ekranı açılır. 

 
“Connect to” butonuna bastıktan sonra aşağıda gösterildiği gibi hesabınızla giriş yaparak VPN erişimi 
sağlanır. 
 
Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi kullanıcılarının giriş yöntemleri farklıdır. 
 
Amerikan Hastanesi kullanıcısıyla giriş: VKVAH kullanıcı hesaplarıyla login olurken kullanıcı adının 
sonuna @amerikanhastanesi.local eklenmelidir, örnek aşağıda belirtilmiştir. 
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Koç Üniversitesi Hastanesi kullanıcısıyla giriş: KUH kullanıcı hesaplarıyla login olurken ise kullanıcı adının 

sonuna @kuh.local eklenmelidir, örnek aşağıdaki gibidir. 

Giriş yapıldıktan sonra telefonunuza doğrulama için Arama veya SMS gelecektir. 

1) Arama ile Doğrulama 

Bu yöntemde; +1 ile başlayan bir numaradan arama gelir (Microsoft Doğrulama Sistemi) aramayı kabul 
ettikten sonra # tuşuna basarak erişim sağlayabilirsiniz. 

2) SMS ile Doğrulama 

Connect butonuna tıkladıktan sonra Microsoft’tan SMS yoluyla 6 haneli bir kod iletilecektir. İletilen 
kodu girip “Continue” ile ilerleyerek erişim sağlayabilirsiniz. 

 

Bağlantı Kurulduktan sonra VPN sembolü ekran görüntüsündeki gibi görünecektir. 
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IOS ve Android İşletim Sistemi Olan Cihazlar için Checkpoint Capsule Kurulumu 
 
IOS işletim sistemine sahip cihazlarda kurulum için aşağıdaki adımlar izlenir: 
http://itunes.apple.com/app/check-point-mobile-vpn/id506669652?mt=8 bağlantısından uygulama 
indirilerek kurulur.  
 
Android işletim sistemine sahip cihazlarda kurulum için aşağıdaki adımlar izlenir: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.checkpoint.VPN bağlantısından uygulama 

indirilerek kurulur. 

Uygulamayı  kullanarak  VPN  yapabilmek  için  ilk  olarak  aşağıdaki  ekran  görüntüsünde  “Manuel 
Connection” tıklanır. 
 

Daha sonra gelen ekran aşağıdaki gibi doldurulup “Create” butonu ile ilerlenir. 

http://itunes.apple.com/app/check-point-mobile-vpn/id506669652?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.checkpoint.VPN


 

 

Kurum İçi / Internal 

 

Aşağıdaki ekranda “ah vpn” tıklanarak kullanıcı adı ve parola girdikten sonra erişim sağlayabilirsiniz. 

 

 
 
 

1) Arama ile Doğrulama 

Bu yöntemde; +1 ile başlayan bir numaradan arama gelir (Microsoft Doğrulama Sistemi) aramayı kabul 
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ettikten sonra # tuşuna basarak erişim sağlayabilirsiniz. 

2) SMS ile Doğrulama 

Connect butonuna tıkladıktan sonra Microsoft’tan SMS yoluyla 6 haneli bir kod iletilecektir. İletilen 
kodu girip “Continue” ile ilerleyerek erişim sağlayabilirsiniz. 

 
 
 
 

 
 
 

Sorularınız için; bilgiguvenligi@amerikanhastanesi.org adresine e-posta gönderebilirsiniz 

mailto:bilgiguvenligi@amerikanhastanesi.org

