
PARDUS 

 Öncelikle yerli ve milli bir yazılımımız olan PARDUS ile ilgili projemizi anlatma 
fırsatı verdiğiniz için, size ve TRT Antalya Radyosu çalışanlarına teşekkür ederim. 

 Bence PARDUS hakkında ilk bilinmesi gereken, PARDUS’un TÜBİTAK-ULAKBİM 

tarafından geliştirilen yerli ve milli işletim sistemi olduğudur. Planlamasına 2003 yılında 

başlanmış ve ilk kararlı sürümü 2005 yılında yayınlanmıştır.   

 Pardus ismini Anadolu Pars ‘ından almaktadır ve Linux temelli açık kaynak kodlu 

bir işletim sistemidir. İnternet üzerinden ücretsiz olarak indirilebilmekte ve çok kolay 

bir şekilde kurulabilmektedir.    

 Pardus işletim sistemi etkileşimli tahtalarda Pardus Etap (arayüz/tasarım) ismi ile 
kullanılmaktadır.  

 Pardus virüs problemi olmayan diğer işletim sistemine göre daha hızlı açılan tamamen 
ücretsiz açık kaynak yazılımlarla donatılmış yerli bir yazılımdır. (Hiçbir lisans ücreti 
gerektirmez.) 

 Daha önce kullanılmakta olan işletim sistemine (windows)  göre, öğretmenlerimizin 
Etkileşimli tahtaları öğretim için daha etkin kullanabilmeleri için bazı uygulamalar ile 
donatılmıştır. 

Örneğin ; 

Coğrafi Küre : Öğretmenin bir haritaya ihtiyaç duymadan gelişmiş özellikleriyle üç boyutlu 
bir dünya atlasını sınıf ortamında kullanmasını sağlar. 

Periyodik Cetvel : Fen bilimleri alan öğretmenlerinin kullanabileceği elemenleri gelişmiş 
özellikleriyle sunabileceği bir tablo. 

Geogebra : Matematik ve geometri derslerinde kullanılan gelişmiş matematiksel işlevler 
aracı. 

KolourPaint : İlköğretim kademesinde resim derslerinde kullanılabilecek bir araç 

Eta-Pen : Öğretmenin tahta üzerinde herhangi bir uygulama(video,metin,grafik,resim vb.) 
üzerinde anında kalem olarak kullanabileceği bir araç. (küçük notlar vermek, önemli 
noktaların altını çizmek vb amaçlarla kullanılır.) 

EBA Tarayıcı: Eğitim Bilişim Ağına (EBA) öğretmenlerin herhangi bir şifre girmeden üye 
girişi yapmasını sağlayan uygulama  (öğretmenlere flash disk tanımlayarak çalışan bir sistem) 
dir. 

 

 Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, Yerli ve Milli kaynakları kullanmanın 

gerekliliği ve öneminden hareketle, ilçemiz genelinde ki tüm resmi okullarda millileştirilmiş 

yerli işletim sistemimiz PARDUS’un kullanılması ile ilgili projemizi hayata geçirmiş 

bulunmaktayız.  

 



 Bu projeyi uygulamaktaki amacımız; yaşadığımız bilişim çağında Öğrencilerimiz ve 

öğretmenlerimiz üzerinde yerli ve milli kaynaklara yönelimin zorunluluğunun farkındalığını 

oluşturmak, İlçe genelinde PARDUS işletim sistemi önderliğinde yerli yazılımlara ilginin 

artırılması sağlamak ve yerli yazılımların gelişmesine katkı sağlamaktır.   

Bu amaç doğrultusunda: ilçemizde; 2016-2017 eğitim öğretim yılının II. Döneminde 

yani şubat-2017 de “MANAVGAT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ RESMİ 

OKULLARIMIZDA MİLLİLEŞTİRİLMİŞ YERLİ İŞLETİM SİSTEMİ PARDUS’A 

GÖÇ” projemizi uygulamaya başladık. İlk olarak pilot uygulama bir Anadolu Lisemizdeki 

(Iraz-Düriye Duran Anadolu Lisesi) öğretmenlerimize verilen eğitimlerin ardından bu 

okulumuzdaki etkileşimli tahtalara kurulumlar tamamlanarak öğretmen ve öğrencilerimizin 

kullanımına sunulmuştur.  İlçemizdeki Bakanlığımız Fatih Projesi Eğitmenimiz rehberliğinde 

pilot okulumuzda bir aylık uygulama süreci başarıyla tamamlamıştır. 2017-Nisan-Mayıs 

döneminde öncelikle ortaöğretim kurumlarımız öğretmenlerine Pardus eğitimleri verilmiştir. 

Devamında sistem kurulumları tamamlanarak öğretmen ve öğrencilerimizin kullanımına 

sunulmuştur. 2017-2018 eğitim öğretim yılı başı seminer döneminde ilköğretim kurumları 

öğretmenlerine eğitimler verilerek kurulumlar tamamlanmıştır. Akabinde öğretmen ve 

öğrencilerimizin kullanımına Pardus işletim sistemimiz sunulmuştur. 

 Bugün itibari ile ilçemizde Fatih Projesi etkileşimli tahta kurulumları tamamlanan 

bütün (33) ilköğretim ve ortaöğretim kurumumuzda millileştirilmiş yerli işletim sistemimiz 

Pardus’u kullanmaktayız. Pardus işletim sistemimiz öncelikle sınıflarda kurulu etkileşimli 

tahtalarda olmak üzere önümüzdeki süreçte tüm resmi okullarımız bilgisayarlarında 

kullanmayı amaçlamaktayız. Ayrıca ilçemizde hizmet içi eğitim kapsamında Pardus kullanım 

kursu açılarak başarılı olan 19 öğretmenimize eğitimleri sonunda sertifikaları verilmiştir. 

 Bu süreçte bizlere teknik destek sağlayan Tubitak-Ulakbim ekibine sizin aracılığınızla 

teşekkür etmek isterim. 

 

MİLLİLEŞTİRİLMİŞ YERLİ İŞLETİM SİSTEMİMİZ PARDUS 'un ÖZELLİKLERİ şöyle 
sıralayabiliriz diye düşünüyorum 

• Öncelikle yerli ve milli bir sistem. 
• Tamamen ücretsiz. Milli servetimiz ülkemizde kalıyor. 
• Yerli bir sistem olması sebebiyle güvenliğini bildiğimiz bir yazılım. 
• Diğer işletim sistemlerine göre daha hızlı. 
• Günümüzde en çok şikayet ettiğimiz virüs problemi yaşamıyoruz. 
• Anti-virüs yazılımına ihtiyaç duymadığımız için ekstra maliyeti yok 
• Etkileşimli tahtalar için tasarlanmış kullanımı kolay arayüze sahip. 
• Öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu yardımcı programlarla donatılmış en sade sistem. 
• Kullanımı kolay, öğrenmek için bir uzmanlık gerektirmiyor. 
• Diğer işletim sistemlerinde çalışan tüm uygulamalar Pardus üzerinde de 



çalışabilmektedir. 
• Açık kaynak bir sistem, dolayısyla herkes tarafından geliştirilebilir. 
• Pardus üzerinde açık kaynak yazılımlar (programlar) kullanılmakta lisans ücretleri 

ödenmemektedir. 
 

MANAVGAT olarak 

PARDUS İŞLETİM SİSTEMİNDE GELİNEN NOKTA yı şu şekilde sıralayabilirm. 

• Fatih projesi kurulumları tamamlanan 19 lise, 14 ortaokul olmak üzere toplam 33 
okulumuzdaki toplam 728 etkileşimli tahtada Pardus kullanılmaktadır. 

• Pardus kullanılmakta olan okullarımızda ...1.027....... öğretmenimize Pardus tanıtım, 
bilgilendirme, kullanım eğitimleri verilmiştir. 

• Pardus kullanılan okullarımızda öğrenim gören ...14.073........ öğrencimiz yerli işletim 
sistemimiz Pardus 'la tanışmışlardır. 

• İlçemizde ayrıca 25 saatlik Eğitimde FATİH PROJESİ PARDUS KULLANIM 
KURSU açılmış olup 19 öğretmenimize sertifikaları verilmiştir. Kursların devamı 
önüzdeki dönemde de açılmaya devam edecektir. 

• Pardus ETAP ilçemiz için fatih birimimizce özelleştirilmiştir, sürekli geliştirilmekte 
ve güncellenmektedir. 

 

Biz MANAVGAT olarak 

PARDUS İŞLETİM SİSTEMİ ile ilgili ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE YAPMAK 
İSTEDİKLERİMİZİ de şu şekilde sıralayabilirim. 

 

• İlerleyen günlerde de Fatih Projesi kapsamında okullarımıza Etkileşimli tahtalar 
kurulmasıyla beraber tüm okullarımızda Pardus kullanmaya başlayacağız. 

• Öğretmenimize Pardus eğitimlerii vermeye devam edeceğiz. 
• İlçemizde projemizin ikinci aşamasına geçmiş bulunuyoruz. Pilot uygulama için 

ikinci aşamada bir lisemizdeki öğretmenler odası ve idari odalardaki tüm 
bilgisayarlara PARDUS İŞLETİM SİSTEMİ kurularak kullanılmaya başlanmıştır.  
(yani Bilgisayar laboratuvarları, Öğretmen odaları ve İdari odalarda). Pilot uygulama 
tamamlanınca diğer okullarımızda da Pardus kullanılmaya başlanacaktır. 

• Pardus Etap geliştirmelerimiz devam edecek, yeni güncellemelerle ihtiyaçlara ve 
beklentilere daha fazla cevap verebileceğiz. 

• İlçemizde Fatih Projesi Eğitmeni olan bilişim öğretmenimiz ve Kumluca ilçemizdeki 
Fatih Projesi Eğitmeni arkadaşlarımız PARDUS Etap üzerinde yaptıkları geliştirmeler 
EBA (Eğitim Bilişim Ağı) üzerinden tüm Türkiye ile paylaşılarak, Pardus Etap 
İşletim Sisteminin gelişmesine katkı sağlamışlardır.  

 


