
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ

ANTİVİRÜS KURULUM REHBERİ



Üniversitemiz birimlerinde kullanılmakta olan bilgisayarları zararlı yazılımlara karşı

korumak için, 3 yıl lisanslı ESET PROTECT Entry On-Prem (EEPA) programı satın alınmıştır.

Virüslerden korunmak için, Daire Başkanlığımızca yapılandırmış olduğumuz ESET PROTECT

Entry On-Prem (EEPA) Antivirüs Sunucusunu kullanarak bu uygulamayı bilgisayarınıza

kurabilirsiniz. Sistem bilgisayarlara kurulurken tüm ayarları Sunucudan alacağı için kullanıcının

güncelleme, tarama ve herhangi bir ayar yapmasına gerek yoktur.



Kurumdaki bilgisayarların güvenliğini sağlamak, oluşabilecek sorunlarda destek

alınabilen, antivirüs programının durumu ve güncelleme yapılıp yapılmadığının merkezi olarak

kontrol edilebilmesi için Üniversitemiz içerisinde bulunan bilgisayarlarda lisanslı antivirüs

programının kullanılması gerekmektedir. Bunun haricinde farklı bir marka antivirüs programı veya

hiçbir antivirüs programının kullanılmaması sonucunda kullanıcıların kendi bilgisayarlarında veya

ağ üzerindeki başka bir bilgisayar üzerinde oluşabilecek sorunlarda (zararlı yazılımın ağ üzerinden

başka bir bilgisayara bulaşması ve oradaki verileri kullanılmaz hale getirmesi vb.) ilgili bilgisayarın

kullanıcısı sorumlu olacak olup Daire Başkanlığımız tarafından kesinlikle destek verilmeyecektir.

Sorumluluk bütünüyle ilgili bilgisayarın kullanıcısında olacaktır. Daire Başkanlığımız gerekli

görmesi durumunda tespit ettiği zararlı yazılım içeren bilgisayarların ağdaki diğer bilgisayarlara bu

zararlı yazılımı bulaştırmaması için ilgili bilgisayarın ağ erişimini kapatabilecektir.



Kişisel olarak bilgisyarlarda antivirüs programı kullanmanın faydalarını şu şekilde

sıralayabiliriz:

 Virüslerden ve Casus Yazılımlardan Korur

 KimlikAvı Saldırılarına Karşı Korur

 Web Koruması Sağlar

 Çıkarılabilir Cihazın Hızlı Taranmasını Sağlar

 İki Yönlü Güvenlik Duvarı Koruması Sağlar

 Reklamları ve Spam Web Sitesini Engeller

 Şifre Koruması Sağlar

 Hack Saldırılarına Karşı Koruma Sağlar



Kurulumda Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

 Kuruluma başlamadan önce bilgisayarınızda kurulu antivirüs programı varsa lütfen kaldırınız.

 Kurulum ve lisanslama sadece kampüs içerisinde yapılabilir

 Kurulum bittikten sonra ESET Endpoint Antivirus programınızı güncelleyerek, bilgisayar smart

taraması başlatınız. Tam sistem taraması bittikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatınız.

 ESET Endpoint Antivirus programını bilgisayarınıza kurulduktan sonra sistem tanımlı süre

sıklığında merkezi sunucuya ulaşarak kendini güncelleyecektir.



Kurum bilgisayarlarda yüklü olan SOPHOS Antivirüs programını Denetim

Masası- Program Ekle Kaldır kısmından aşağıdaki sıralamayı göz önünde

bulundurarak kaldırma işlemini yapınız.



Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı web sayfasının Bilgi/Belge kısmında veya

https://www.munzur.edu.tr/birimler/idari/bid/Pages/belgeler.aspx linki üzerinden bilgisayarınızın

İşletim Sistemi mimarisine uygun olan (32 bit-64 bit) gerekli kurulum dosyası indirilip

çalıştırılmalıdır.

Not: Bilgisayarınızın işletim sistemi mimarisine sağ tıklayıp öğrenebilirsiniz.

https://www.munzur.edu.tr/birimler/idari/bid/Pages/belgeler.aspx


İndirdiğiniz dosyayı çalıştırınız. Aşağıdaki Windows 10 da Smartscreen uyarısını alırsanız Ek bilgi

kısmını tıklayıp açılan menüden Yine de çalıştır seçeneğini seçiniz



Çıkan ekranda Devam Et seçeneğini tıklayıp programın yüklenmesini bekleyiniz.
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