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Pardus’ta özel sektör ayağı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Altunbaşak, Ulusal  işletim 
sistemi “Pardus”un yeni sürümün kamu kurumlarının 
yanı sıra  KOBİ ve özel sektörün kullanımına da 
sunulduğunu bildirdi. Pardus için açılan Web portalı ve 
çağrı merkezi de hizmette.

Pardus’un 2013 sürümü kullanıma hazır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) öncülüğünde geliştirilen açık kaynaklı ulusal 
işletim sistemi Pardus’un 2013 sürümü kamu kurumlarının yanı sıra küçük ve orta 

ölçekli işletmeler (KOBİ) ile özel sektörün kullanımına da sunuldu. Yeni sürümle birlikte 
Pardus için açılan Web portalı ve çağrı merkezi de hizmete girdi. 

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve 
Bilgi Merkezi (ULAKBİM) Müdürü Dr. Ahmet Kaplan ve Pardus Proje Yöneticisi 
Abdullah Erol’la 25 Mart 2013’te ULAKBİM’de yaptığı basın toplantısında, Pardus’un 
yaygınlaştırılması için kamu ve KOBİ’lerin birinci sırada yer aldığına işaret ederek, 
özel sektörü de işin içine çekmeye çalıştıklarını söyledi. Altunbaşak, Pardus’ta bir 

felsefe değişikliğine gidilerek, özel 
sektörün devreye girmesiyle birlikte 
firmaların açabilecekleri bir kapı yaratmak 
istediklerini vurguladı.  Yücel Altunbaşak, 
açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Pardus’un önemli bir bacağı da 
sertifikasyon çalışmaları. Özel sektörü 
eko sistemin içine çekmeye çalışıyoruz. 
Yaygınlaştırma adına özel sektörün işi 
sahiplenmesi lazım. Pardus desteği 
vereceksen Pardus sertifikası alman 
lazım diyoruz. TÜBİTAK’tan sertifika alan 
özel sektör kuruluşları eğitim desteği 
verebilecekler.” 
Pardus’un (Anadolu Kaplanı) tamamen 
ücretsiz kullanıldığı ve Türkiye’ye yılda 
milyonlarca lira tasarruf sağladığını 
vurgulayan Altunbaşak, “Pardus öldü, 

emekler çöpe atıldı” iddialarının doğru 
olmadığı, aksine Pardus’un çok daha 
önemli bir proje haline getirerek, tüm 
ülkeye yayılmasını hedeflediklerini söyledi.

Pardus işletim sistemi 2003 yılında 
başlatıldı
2003 yılında başlatılan Pardus işletim 
sistemi, şimdiye kadar 5 ana ve 2 kurumsal 
sürümüyle kullanıcılarıyla buluştu. 
TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde yürütülen 
Pardus, kamu kurumlarıyla yakın çalışma 
ortamı oluşturulması amacıyla geçen 
yıl Ankara’daki TÜBİTAK (ULAKBİM) 
bünyesine taşındı. Kamu kurumları ve 
KOBİ’lerin güvenle kullanabileceği, 
yüksek performanslı, Türkçe destekli 
uygulamaların barındığı, sürekli güncel ve 
güvenli tutulan, düşük maliyetli, işlevsellik 
ve görselliğin ön planda tutulduğu bir 
işletim sistemi hedefleyen ULAKBİM, 
Pardus 2013 sürümünü tamamladı.
32 ve 64 bit mimarilerde paylaşılacak 
kararlı sürüm, kamu kurumları, özel 
sektör ve KOBİ’lere hitap ediyor. Ev 
kullanıcıları için de yazılım deposunda 
ihtiyaçlara yanıt verebilecek çok sayıda 
yazılım bulunuyor. Ev kullanıcıları, 
kurumsal sürüm üzerine istedikleri 
uygulamaları ekleyerek özelleşmiş 
işletim sistemine sahip olabilecekler. 
Pardus Portal üzerinde uygulamalar 
ve kullanımlarına ilişkin bilgiler zaman 
içerisinde genişletilerek ev kullanıcılarıyla 
paylaşılacak. Ev kullanıcılarından portal 
kanalıyla gelecek istekler ile yazılım 
havuzu hızla geliştirilecek.
 
Kamu kurumları Pardus’u kullanıyor
Pardus, yeni sürümlerle birlikte daha fazla 
ilgi görüyor. Bu kapsamda Milli Savunma 
Bakanlığı yerel ağında (intranet) 9 bin 
500 kullanıcılı sistemi, Pardus’a taşındı. 
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İşletmesi 
(İSKİ) merkez ve çevre ofislerinde şu an 
için 1500 bilgisayarın göçü tamamlandı. 
Yılsonuna kadar bu rakamın 3 bin 500 
olması hedefleniyor. Genelkurmay 
Başkanlığı Sağlık Komutanlığı geniş 
alan (İnternet) ağında yer alan yaklaşık 
4 bin bilgisayarlık sistem ile analiz 
çalışmalarının başlatıldığı Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nda (SGK) bu yıl içinde Pardus’a 
geçiş başlayacak. Adalet Bakanlığı için de 
test ve uyarlama çalışmaları sürerken, 
Türkiye Mali Müşavir ve Muhasebeciler 
Odası’nın (TÜRMOB) kullanımına sunulmak 
üzere özel bir sürüm çalışması devam 
ediyor.

550 bin akıllı tahtada Pardus kullanılacak
FATİH Projesi kapsamında dağıtılan 85 bin 
akıllı tahta üzerinde Pardus İşletim Sistemi 
yer alıyor. İlerleyen tarihlerde dağıtımı 
planlanan 550 bin akıllı tahtada da Pardus 
kullanılacak. Akıllı tahtaların yazılımsal 
yönetimi amacıyla uzaktan yönetim ve 
günce (Log) takibi (arıza, saldırı, kimlik 
doğrulama, kullanım miktarı) konularında 

yazılım geliştirilmesi ve Ar-Ge faaliyetleri 
yürütülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile 
eş güdümlü çalışmalar kapsamında 
geliştirilen tüm uygulamalar ve içerikler 
Pardus üzerinde problemsiz çalışıyor.

“444 5 773 Danışma Hattı” hizmete girdi
Kamu kurumlarına Pardus ile ilgili destek 
ve çözüm sunulması amacıyla, “444 5 
773 Pardus Danışma Hattı” hizmete 
başladı. Danışma hattına ulaşan öneri ve 
değerlendirmeler de yazılım ve yönetim 
ekibiyle paylaşılıyor. Yanıtlandırılamayan 
istekler ve bilgiler ise portal üzerine 
aktarılıyor ve portal arkasında çalışan 
uzman mühendisler tarafından 
yanıtlanıyor. Danışma hattı mesai 
günlerinde 09.00-18.00 saatleri arasında 
hizmet veriyor. Gelecek taleplere göre 
hizmet saatleri artırılacak.

Portal platformu yayında 
Kamu ve özel kurumlarla birlikte ev 
kullanıcılarına yönelik sosyal bir platform 
oluşturma hedefiyle Pardus Portal 
kuruldu. Portal, sürekli yaşayan, güncel 

tutulan ve etkileşim içinde kullanıcılarıyla bütünleşiyor. 
Haberler, duyurular, forum, blog, wiki gibi sosyal 
uygulamaların yanı sıra, TÜBİTAK tarafından üretilen tüm 
belgeler, çağrı merkezine sorulan sorular ve yanıtları, Linux 
dünyasına ilişkin haberler, yeni geliştirilen uygulamalar ve 
kullanımları, yardım belgeleri, TÜBİTAK tarafından Pardus 
özelinde geliştirilen uygulamalar ve yol haritaları da portal 
üzerinden paylaşılıyor. Gelişmiş bir arama motoruyla 
desteklenen portal başlangıçta minimum içerikle yayına 
başladı, zaman içerisinde geometrik büyüyen bilgi paylaşım 
platformu olacak.
Pardus ile ilgili kitap hazırlandı
Pardus İşletim Sistemi ve Libre Ofis setinde yer alan 
uygulamalara yönelik kitap çalışmaları yapılıyor. Bu 
kapsamda Libre Ofis Write (Kelime işlemci), Libre Ofis Calc 
(Elektronik tablolama), Libre Ofis Draw (Çizim), Libre Ofis 
Impress (Sunum) ve Libre Ofis Base (Veri tabanı) kitapları 

hazırlandı. Pardus temel seviye yönetici kitabı ve Pardus temel seviye sertifika 
hazırlık kitabı çalışmaları da devam ediyor. Hazırlanan tüm kitapların dijital 
formatları ücretsiz olarak kullanıma sunulacak.

Ev kullanıcıları
Ev kullanıcıları için özel bir sürüm üretilmese de kurumsal sürüm üzerine 
istedikleri uygulamaları ekleyerek özelleşmiş işletim sistemine sahip 
olabilecekler. Ev kullanıcılarından zaman içinde gelecek istekler ile yazılım 
havuzu hızla geliştirilecek ve problemlere yanıt verilecek.
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