
Temel Bilgi Teknolojileri -1

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Eyecioğlu Özmutlu

aozmutlu@bartin.edu.tr

1



Konular

§ Linux İşletim Sistemleri

§ Linux nedir?

§ Pardus Kullanımı
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UNIX ve Linux nedir?

• UNIX
• Sunucu bilgisayarlar tarafından kullanılan çok işlemcililik (multi processing) 

özelliği olan işletim sistemidir. 

• LINUX 
• İstemci bilgisayarlar tarafından kullanılması için oluşturulmuş UNIX tabanlı 

bir işletim sistemidir. 
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Linux İşletim Sistemi

• Finli bir bilgisayar bilimi öğrencisi olan Linus Torvalds tarafından 
geliştirilmiş ve 1991 yılında Linux adını verdiği işletim sistemi projesi 
haline gelmiştir. 

• Açık kaynaklı bir işletim sistemidir.
• Birçok platformda çalışabilir. 
• Sunucularda kullanılan işletim sistemi olmaya başlamıştır.
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Linux Kullanım Amaçları

1. Kişisel Kullanım
2. Sunucu olarak kullanım
3. Ağ elemanı olarak kullanım
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Linux Kullanım Amaçları

Kişisel Kullanım
Linux altında yer alan uygulamalar giderek sıradan bir kullanıcı 
için bile bu işletim sisteminin ilgi çekici hale gelmesini 
sağlamaktadır. 
Gelişimleri henüz tamamlanmamış olmasına rağmen, herhangi 
bir kişisel bilgisayardan beklenebilecek yazı editörleri, hesap 
cetvelleri, çizim yazılımları, veri tabanları birçok ihtiyaca cevap 
verecek düzeye gelmiştir. 
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Linux Kullanım Amaçları

Sunucu olarak kullanım
İnternet sunucusu, mail sunucusu vb gibi kullanılmaktadır. 

Ağ olarak kullanım
Birçok ağ elemanının yerine geçebilecek bir alternatif olarak 
kullanılabilmektedir. Yönlendirici, ağ geçidi vb.
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Linux Avantajları

• Ücretsizdir.
• Kaynak kodu serbesttir.
• Hızla gelişiyor.
• Yüksek performans sağlar.
• İsteğe bağlı geliştirilebilir.
• Birden çok kullanıcıyı destekler.
• Uygulama programları sistemden bağımsız çalışır.
• Ek yazılım ve sürücü kurulmasına ihtiyaç duymaz
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Linux’ün Dezavantajları

§ Yeterince tanıtımı yapılmıyor.
§ Dinamik ve sürekli değişen bir yapıya sahiptir.
§ Teknik destek, dağıtım ve dökümantasyon alanında zayıftır.
§ Linux’un kullanım ve yönetimi daha zordur.
§ Tüm ihtiyaçlara cevap veremiyor.
§ Bazı ticari yazılımlar Linux üzerinde fazla gelişemiyor.
§ Oyunlar
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Linux’ün Dağıtımları



Linux Dağıtımları: PARDUS

Pardus, bir Linux dağıtımıdır.
Pardus resmi web sitesi: https://www.pardus.org.tr/
Pardus 17.4 en son sürüm.

Pardus Destek : Burada Pardus ile ilgili birçok doküman ve 
belgeye ulaşabilirsiniz. 
Pardus Çağrı Merkezi: 444 5 773
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PARDUS
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Pardus işletim sistemi, açıldığında bizi kullanıcı giriş ekranı ile karşılar. 

Oluşturduğumuz kullanıcı veya kullanıcılar yüklü gelecektir şifremizi 
girerek sisteme giriş yapabiliriz.



PARDUS - Masaüstü
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PARDUS - Masaüstü
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Masaüstüne sağ 
tıkladığımızda
Masaüstü ayarlarına 
girip arkaplan, renk, 
düzen seçeneklerini 
kullanarak masaüstünü 
özelleştirebilirsiniz. 



PARDUS – Başlat Menüsü
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Windows’ta olduğu gibi Pardus
logosuna tıkladığımızda başlat 
menüsü karşımıza çıkar.

Başlat menüsünden bilgisayardaki 
tüm uygulamalara, programlara ve
ayarlara ulaşabiliriz.

Pardus Logosu



PARDUS - Masaüstü

16

§ Görev Çubuğu Pardus’ta ‘Panel’ olarak görünür. 
§ Panel’e sağ tıklandığında Panel Tercihleri’ni seçerek 

ayarları değiştirilebilir.



PARDUS – Panel (Görev Çubuğu)
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• Panel Tercihlerinden Panel’in yeri 
değiştirilebilir.
• Birden fazla Panel eklenebilir. 
• Eklenen Paneller tutup taşıma 

özelliği ile istenilen yere 
taşınabilir.
• Panel seçeneklerinden 

eklediğiniz Panel’in satır boyutu, 
uzunluğu ve satır sayısı 
değiştirilebilir.
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