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Özetçe— Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 

(TUBITAK), 2003 yılında Ulusal Elektronik ve Kriptoloji 

Araştırma Enstitüsü‘nü, dışa bağımlılıktan kurtulmak için 

bir milli işletim sisteminin yapılabilirliğini araştırmak üzere 

görevlendirmiştir. Bu proje Ulusal Dağıtım diye 

adlandırılmış ve yapılan çalışmalar sonucu 2005 yılında bu 

enstitü Pardus 1.0 adıyla ilk ürününü piyasaya sürmüştür. 

Bu çalışmada, Pardus kullanıcılarının bu yazılım hakkındaki 

düşünceleri ve beklentileri araştırılmıştır. Bu amaçla, bir 

anket hazırlanmış ve kullanıcılara uygulanmıştır. Anket 

toplam 43 soru içermektedir. 9 soru kişisel bilgilerin tespiti 

için kullanılmıştır. Geriye kalan sorularda üçlü Lickert 

Ölçeği kullanılarak kullanıcıların düşünce ve beklentilerini 

bulmak için rezerv edilmiştir. Anketin değerlendirilmesi 

sonrasında, kullanıcıların Pardus İşletim Sisteminden olan 

beklentilerinin hemen hemen tümünün karşılandığı 

anlaşılmıştır. Fakat Pardus’un bazı eksiklikleri ve sınırlı 

özellikleri hala mevcuttur. Bu sınırlı özellikleri, Pardus’taki 

daha ileri gelişmeleri ile zamanla bertaraf edileceği 

varsayılmaktadır. Kullanıcılardan toplanan veriler analiz 

edilmiştir ve sonuçta, Pardus kullanıcıların beklentilerinin 

karşılanması için bazı öneriler sunulmuştur.       

 Anahtar Kelimeler — Pardus İşletim Sistemi 

Abstract— The Scientific & Technological Research 

Council of Turkey (TUBITAK) in 2003 has appointed the 

National Research Institute of Electronics & Cryptology to 

investigate the feasibility of a national operating system to 

get rid of the dependence on foreign sources. This project is 

called National Distribution, and in 2005, this institution has 

released the first version Pardus 1.0 into market. In this 

study, the opinions and expectations of Pardus users about 

this software were investigated. For this aim, a survey was 

prepared and applied to the users. The survey consists of 

totally 43 questions. 9 questions were used for fixing the 

personnel information of users. The rest of questions was 

reserved for finding the opinions and expectations of users 

where triple Lickert Scale were used.  After the evaluation of 

the survey, it has been figured out that the expectations of 

users from Pardus Operating System has been almost 

fulfilled. But, some lacking and limited features of Pardus 

has still existed. It is assumed that with the further 

developing of Pardus these limited features would be 

eliminated in time. The data collected from users has been 

analyzed and finally, some recommendations will offered to 

fulfill the expectations of Pardus users.  

Keywords — Pardus Operating System 

I. GİRİŞ 

“İşletim sistemi; kullanıcı ile donanım arasında 

etkileşim sağlayan, karmaşık işlemlerin bilgisayar 

sistemlerinde önceden belirlenmiş bir sıraya koyan, 

merkezi işlem birimi, ana bellek ve giriş-çıkış birimleri 

gibi bilgisayar kaynaklarını işlemler ve kullanıcılar 

arasında paylaştıran,  sistemin bilgi-giriş ve çıkışını 

sürekli denetim altında tutan, kaynakların kullanım 

oranlarını gelecekte sistem üzerindeki planlarda 

kullanılmak üzere izleyen, aygıtların bir arada ve uyumlu 

çalışmasını sağlayan, kullanılacak uygulama yazılımları 

için gerekli ortamı hazırlayıp onları çalıştıran ve 

bilgisayarda saklı belgeleri düzenlemeye, organize etmeye 

yardım eden bir programlar topluluğudur” [1].  

Kullanılan işletim sistemlerinden sadece açık veri 

yapılı, uygun fiyatlı olmaları değil; ayrıca kararlı bir 

çekirdeğe sahip olmaları, kolay kolay çökmeyen ve çok 

uzun süreler yeniden başlatma gerektirmeden ve 

yavaşlamadan çalışabilmeleri ve zararlı yazılımlara karşı 

daha güvenli olmaları da beklenmektedir. Aksi halde 

bilgilerin kaybedilme olasılığı artmaktadır. Bu da bilgileri 

hayati önem taşıyan büyük işletmeler ve devlet daireleri 

için çok riskli bir durumdur. Ülkeler işletim sistemi 

seçerken, ulusal bağımsızlık ve güvenliklerini tehlikeye 

düşürmeyecek, ayrıca milli kaynakların tasarrufunu 

sağlayacak, gizli ve önemli uygulamaların üzerinde 

çalışabildiği; ayrıca arka planda yapılan işlemlerin 

denetlenebilir olduğu, açık kaynaklı ve ekonomik yük 

oluşturmayan yazılımlara ihtiyaç duymaktadır [1-3]. 

II. LİNUX ve PARDUS İŞLETİM SİSTEMLERİ 

1991 yılı Ağustos ayında bilgisayarların işletim 

sistemlerinin nasıl çalıştığını araştıran bir yüksek lisans 

öğrencisi olan Linus Benedict Torvalds tarafından 
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geliştirilen Linux, GNU/GPL lisansı ile [4], açık kaynak 

kodlu olarak dağıtılmaktadır [5-8]. Zaman içinde farklı 

programcılar tarafından geliştirilerek ve değiştirilerek 

farklı amaçlar için özelleştirilmiş birçok dağıtım piyasaya 

sürülmüştür. Hem mobil, hem masaüstü hem de sunucu 

bilgisayarlarda kullanılabilen, metin tabanlı ve/veya 

grafik arayüzlü birçok dağıtımı mevcuttur [8]. Bazı 

ülkeler Linux çekirdeğini kullanarak kendi milli işletim 

sistemlerini de üretmişlerdir [9]. Ubuntu, Debian, Red 

Hat, Kali, Mandriva gibi birçok dağıtımın yanı sıra, 

Pardus, Gelecek, Turkix, Turkuaz gibi Türkiye menşeli 

sürümler de mevcuttur. Günümüzde en popüler mobil 

işletim sistemi olan Android de Linux tabanlıdır [9, 10]. 

Türkiye, 2003 yılında, TÜBİTAK’a bağlı, Ulusal 

Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü’nü 

(UEKAE), askeri bilgilerin güvenliği ve dışa bağımlılıktan 

kurtulmak için, ulusal bir işletim sisteminin 

yapılabilirliğini araştırmak üzere görevlendirmiştir [2, 11]. 

Linux işletim sisteminin çekirdeği Türkçeye tam uyumlu 

hale getirilip üzerine de Linux dağıtımlarının üstün 

yönlerini birleştirerek oluşturulan bir kabuk inşa edilip 

Pardus adında bir işletim sistemi geliştirilmiştir. Bu, 

Ulusal Dağıtım adı altında bir proje kapsamında yurt 

dışından 5 mühendis getirilerek ve Türkiye’den de birçok 

gönüllünün katılmış olduğu bir grupla; TÜBİTAK, MSB 

ve Başbakanlık destekli olarak 2005’te Pardus 1.0 adıyla 

piyasaya sürülmüştür [5].   

Pardus ismi, nesli tükenmiş olan Anadolu Parsı’nın 

Latincesinden gelmektedir. Sürümlerine ise Kelaynak 

gibi, Anadolu’da nesli tükenmek üzere olan hayvanların 

isimleri verilmiştir [12, 13]. 

Günümüzde ULAKBİM tarafından, Debian tabanlı, 

kurumsal Pardus sürümleri dağıtılmakta, masaüstü 

sürümleri gönüllüler tarafından geliştirilmektedir. En son 

sürüm Pardus Kurumsal 5 (2015) sürümüdür [2, 14, 15]. 

III. YÖNTEM  

Bu araştırmada Pardus İşletim kullanıcılarının Pardus 

hakkındaki görüşleri araştırılmıştır. Bilgisayar 

kullanıcılarının bir işletim isteminden ne bekledikleri göz 

önüne alınarak, Pardus ile ilgili üçlü bir Likert tipi tutum 

ölçeği hazırlanıp Pardus kullanıcılarına uygulanmıştır. Bu 

ölçekte Pardus’un çoğu özellikleri hakkında kullanıcıların 

fikirleri sorulmuştur. Ayrıca kullanıcıların kendi bilgileri 

de alınarak kullanıcıların dağılımlarının da hesaplanması 

istenmektedir.  

Bu araştırmada internet üzerinden ve e-posta ile 

toplam 101 ve yüz yüze toplam 36 olmak üzere toplam 

137 kişiye anket uygulanmıştır. 

Doldurulan anketlerden 4 tanesi kurallara uygun 

doldurulmadığından değerlendirmeye alınmamıştır. 

İnternet üzerinden anket dolduranların adres bilgileri 

bilinmemekle beraber; meslek, yaş ve eğitim durumları 

verilerin analizinde kullanılmıştır.   

Ölçekte, tutum ölçmeye yönelik, 17’si olumlu, 17’si 

olumsuz, toplam 34 ve kişisel bilgi almaya yönelik 9 soru 

bulunmaktadır. 

Tutum ölçeğinin geliştirilmesi aşamasında ilk olarak 

tutum ifadelerini yazarken çeşitli forumlardan bilgisayar 

kullanıcılarının bir işletim sisteminden beklentileri 

araştırılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda önce 42 

madde hazırlanmıştır. Ölçekten elde edilecek olan 

verilerin güvenirliğini arttırmak amacıyla ölçeğe aynı 

tutumu ölçen birden fazla madde yazılmıştır. Ölçeğin 

anlaşılırlığını, dilbilgisi açısından doğruluğunu ve hedefe 

uygunluğunu sınamak amacıyla bir uzmana okutulmuş ve 

gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Verilerin geçerliğini 

arttırmak amacıyla ölçekte eşit sayıda olumlu ve olumsuz 

anlam içeren cümle oluşturulmaya çalışılmıştır. Sonuç 

olarak 34 maddelik bir ölçek ortaya çıkmıştır. Ölçeğin 

güvenirlik analizi SPSS-15 paket programında yapılmıştır.  

IV. BULGULAR ve YORUM 

Pardus kullanan 137 kişi üzerine uygulanan üçlü 

Likert tipi ölçek değerlendirilirken sadece bir tane Hayır 

cevabı verilen “Linux’u Pardus’tan önce de biliyor 

muydunuz?” sorusu değerlendirmeden çıkarılmıştır. 

“Pardus’u ilk olarak nereden duydunuz?” sorusuna 

sadece bir kişi “Gazetelerden” cevabını vermiştir. 

Değerlendirme yapılırken bu madde “Bilgisayar 

Dergilerinden” maddesi ile birleştirilmiştir. Meslek 

sorusunda sadece bir tane olan “İdareci” cevabı “Memur” 

maddesi ile birleştirilmiştir. Yaşlar; 0-25 arası 1, 25-30 

arası 2, 31-40 arası 3, 41 ve üstü için ise 4 olarak yeniden 

kodlanmıştır. 

34 maddelik tutum ölçeğinin α güvenirlik katsayısı 

%88,8 olarak hesaplanmıştır. 

Araştırmadaki sorulara verilen cevapların F (Frekans) 

dağılım tabloları aşağıda verilmiştir. 

Soru 1: “Ankete katılan Pardus kullanıcılarının yaş 

aralıkları” (Tablo 1). 
 

Yaş Aralığı F (Frekans) % (Yüzde) 

0-24 79 59,4 

25-30 24 18,0 

31-40 30 22,6 

41 ve Üzeri 0 0 

Toplam 133 100,0 

Tablo 1. Katılımcıların yaş aralığı 

Araştırmaya katılanların % 59,4’ünün 0-24, %18’inin 

ise 25-30 yaş aralığında olması; 41 yaş ve üzeri kimsenin 

olmayışı, Pardus’u daha çok gençlerin kullandığını 

göstermektedir. 

Soru 2: “Cinsiyet?” (Tablo 2). 

 
Cinsiyet F (Frekans) % (Yüzde) 

Erkek 104 78,2 

Kadın 29 21,8 

Toplam 133 100,0 

Tablo 2. Katılımcıların cinsiyete göre dağılımları 
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Tablodan da anlaşılabileceği üzere araştırmaya 

katılanların çoğu (%78,2) erkeklerden oluşmaktadır. Bu 

sonuca göre Pardus’un ve Linux’un daha çok erkekler 

tarafından tercih ettiği söylenilebilir. 

Soru 3: “Kullanıcıların meslekleri” (Tablo 3). 

 
Meslek F (Frekans) % (Yüzde) 

Öğrenci 58 43,6 

Programcı 11 8,3 

Öğretmen 35 26,3 

Akademisyen 11 8,3 

İşçi 9 6,8 

Memur ve İdareci 9 6,8 

Toplam 133 100,0 

Tablo 3. Katılımcıların mesleklerine göre dağılımları 

Araştırmaya katılanların %43,6’inin öğrenci, 

%26,3’ünün de öğretmen oluşu; sadece %8,3’ünün 

programcı oluşu, Pardus’un okullarda ve günlük kullanım 

için daha fazla tercih edildiği şeklinde yorumlanabilir. 

Soru 4: “Kullanıcılarının evde internet olanaklarının 

olup olmadığı” (Tablo 4). 

 
Cevap F (Frekans) % (Yüzde) 

Evet 111 83,5 

Hayır 22 16,5 

Toplam 133 100,0 

Tablo 4. Katılımcıların internete erişme imkânları 
Tablo 4’ten Pardus kullanıcılarının Pardus’u daha çok 

evlerinden indirdiğini göstermektedir. Geri kalan 

%16,5’in ise bilgisayar dergileri ile veya başka yerlerden 

temin ettiği yorumu yapılabilir. 

Soru 5: “Kullanılan bilgisayar türü” (Tablo 5) 

 
Bilgisayar Türü F (Frekans) % (Yüzde) 

Masaüstü 47 35,3 

Dizüstü 86 64,7 

Toplam 133 100,0 

Tablo 5. Katılımcıların tercih ettikleri bilgisayar   

Sonuçların birbirinden çok farklı çıkmaması, 

Pardus’un hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarlarda 

problemsiz çalışabildiği şeklinde yorumlanabilir. 

Soru 6: “Pardus’u ilk olarak nereden duydunuz?” 

(Tablo 6). 

 
Duyulan Kaynak F (Frekans) % (Yüzde) 

Bilgisayar Dergileri ve 

gazetelerden 
53 39,8 

İnternet 49 36,8 

Arkadaşlar 30 22,6 

Konferanslar 1 0,8 

Toplam 133 100,0 

Tablo 6. Katılımcıların Pardus’u ilk olarak nereden duyduklarını 

gösteren tablo 

Konferanslardan sadece bir kişinin Pardus’u duyması, 

Pardus için yeterince tanıtım yapılmağı şeklinde 

yorumlanabilir. “Bilgisayar dergileri ve gazetelerden” 

maddesi ile “İnternet” maddesinin bir birine yakın oluşu, 

hemen hemen her bilgiye internet üzerinden ulaşıldığı ve 

bilgisayar dergilerinin çok az kişi tarafından takip edildiği 

günümüzde bile internette Pardus için yeterince bilginin 

olmadığını göstermektedir. 

Soru 7: “Pardus dışında başka bir Linux dağıtımı 

kullandınız mı?” (Tablo 7). 

 
Cevap F (Frekans) % (Yüzde) 

Evet 132 99,2 

Hayır 1 0,8 

Toplam 133 100,0 

Tablo 7. Katılımcıların Pardus dışında başka bir Linux dağıtımı 

kullanma durumu 

Pardus kullanıcılarının %99,2’inin başka dağıtımlar 

kullanmış olması Pardus’un da diğer Linux dağıtımları 

gibi kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verdiğini gösterir. 

Ayrıca sadece %0,8’lik kesimin Linux’a Pardus ile 

başlaması Pardus’un sadece Linux kullanıcıları tarafından 

bilindiğini göstermektedir. 

Soru 8: “Eğitim durumu?” (Tablo 8). 

 
Okul Türü F (Frekans) % (Yüzde) 

Önlisans 6 4,5 

Lisans 122 91,7 

Master/Doktora 5 3,8 

Toplam 133 100,0 

Tablo 8. Katılımcıların eğitim durumlarına göre dağılımları 

Pardus kullanıcıların neredeyse tamamının en az lisans 

öğrencisi veya mezunu olması Pardus’un üniversitelerdeki 

bilinirliğinin yüksek olduğu anlamına gelmektedir. 

Tutum 1: “Pardus'un masaüstü ve görsel ara yüzünü 

beğeniyorum” (Tablo 9) 

 
Tutum F (Frekans) % (Yüzde) 

Katılıyorum 114 85,7 

Kararsızım 9 6,8 

Katılmıyorum 10 7,5 

Toplam 133 100,0 

Tablo 9. Katılımcıların Pardus'un masaüstü ve görsel ara yüzünü beğeni 

durumları 

Kullanıcıların sadece %7,5’inin Pardus’un masaüstü 

ve görsel ara yüzü hakkında olumsuz tutum sergilemesi, 

Pardus’un başarılı bir görselliğin olduğunu gösterir. 

Tutum 2: “Pardus'ta yeteri kadar ofis yazılımı yok” (Tablo 

10). 

 
Tutum F (Frekans) % (Yüzde) 

Katılmıyorum 70 52,6 

Kararsızım 34 25,6 

Katılıyorum 29 21,8 

Toplam 133 100,0 

Tablo 10. Katılımcıların Pardus'taki ofis yazılımlarının yeterliliği 

hakkındaki tutumu 

Katılımcıların %25,6’sının karasız kalması Pardus’un 

ofis işlemleri için kullanmayanların, %21,8’inin de 

yetersiz bulması, Pardus’un ofis yazılımlarını fazla 

incelemeyenlerin sayısının çokluğunu göstermektedir. 

Tutum 3: “Pardus’un oyunlarını beğeniyorum” (Tablo 

11). 
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Tutum F (Frekans) % (Yüzde) 

Katılıyorum 41 30,8 

Kararsızım 52 39,1 

Katılmıyorum 40 30,1 

Toplam 133 100,0 

Tablo 11. Katılımcıların Pardus'un oyunlarını beğeni durumları 

Katılımcıların %39,1’inin karasız kalması Pardus’ta 

fazla oyun oynanmadığını gösterir. %30,1’lik kesimin 

Pardus oyunlarını beğenmemesi, Pardus’un oyun 

konusunda diğer işletim sistemlerine göre ciddi 

eksiklerinin olduğunu gösterir. 

Tutum 4: “Pardus'un çoklu ortam (multimedia) 

uygulamalarını beğeniyorum” (Tablo 12). 

 
Tutum F (Frekans) % (Yüzde) 

Katılıyorum 75 56,4 

Kararsızım 36 27,1 

Katılmıyorum 22 16,5 

Toplam 133 100,0 

Tablo 12. Katılımcıların Pardus'un çoklu ortam (multimedia) 

uygulamalarını beğeni durumları 

Katılımcıların %56,4’ünün Pardus’taki çoklu ortam 

uygulamalarını beğenmesi, Linux dağıtımlarının en ciddi 

problemi olan medya codecleri sorununun ciddi ölçüde 

aşıldığını gösterir. Ayrıca %27,1’lik bir kesimin kararsız 

kalması bu kullanıcıların Pardus’u çok fazla 

incelemediklerini gösterir. 

Tutum 5: “Pardus'un sürücüsü desteği yeterli” (Tablo 

13). 
Tutum F (Frekans) % (Yüzde) 

Katılıyorum 45 33,8 

Kararsızım 62 46,6 

Katılmıyorum 26 19,5 

Toplam 133 100,0 

Tablo 13. Katılımcıların sürücüsü desteği hakkındaki görüşleri 

Kullanıcıların %46,6’sının kararsız kalışı, bu 

kullanıcıların Pardus’ta çok fazla farklı donanımı 

denemediklerine bağlanabilir. Yine sadece %19,5’inin 

yetersiz buluşu Pardus’ta donanım sürücüsü sıkıntısının 

halen yaşanabildiğini göstermektedir. 

Tutum 6: “Pardus'un üzerinde kurulu gelen paketler 

yetersiz” (Tablo 14). 

 
Tutum F (Frekans) % (Yüzde) 

Katılmıyorum 65 48,9 

Kararsızım 38 28,6 

Katılıyorum 30 22,6 

Toplam 133 100,0 

Tablo 14. Katılımcıların Pardus'un üzerinde kurulu gelen paketlerin 
yeterliliği hakkındaki görüşleri 

Kullanıcıların sadece %22,6’sının kurulu paketleri 

yetersiz buluşu Pardus’un amaçlarından biri olan “Temel 

masaüstü ihtiyaçlarını tek başına giderecek bir işletim 

sistemi” üretmeyi başardıklarını gösterir. Zira bu 

%22,6’lık kesim dışındaki %77,4’lük kesimin yetersiz 

bulmayışı bu önermeyi doğrulamaktadır. 

Tutum 7: “Pardus'un paket depolarını yetersiz 

buluyorum” (Tablo 15). 

 
Tutum F (Frekans) % (Yüzde) 

Katılmıyorum 44 33,1 

Kararsızım 44 33,1 

Katılıyorum 45 33,8 

Toplam 133 100,0 

Tablo 15. Katılımcıların Pardus'un paket depolarının yeterliliği 

hakkındaki görüşleri 

Tutumların yaklaşık aynı çıkması, kullanıcıların 

işletim sistemlerinden beklentilerinin farklılıklarına 

yorumlanabilir. Çünkü Windows işletim sistemi 

kurulduğunda, üzerinde neredeyse hiç program 

bulunmamaktadır. Diğer Linux dağıtımlarının da bir kısmı 

kendisine ait olmayan paket depoları kullanmaktadır. 

Fakat birkaç tane Linux dağıtımı bu konuda gerçekten 

sınırsız alternatif sunmaktadır. Bu açıdan bakılacak olursa, 

kullanıcıların bu maddeyi oylarken herkesin farklı bir 

işletim sistemi ile karşılaştırarak değerlendirdiği 

söylenebilir. Ayrıca Pardus artık Debian tabanlı olarak 

üretilmekte, Debian da dünyanın en geniş uygulama 

depolarına sahip işletim sistemidir. Bu açıdan 

bakıldığında, Pardus kullanıcılarının Pardus’un yeni 

sürümlerini denemedikleri açıktır. 

Tutum 8: “Pardus'ta bir uygulama geliştirdiğimde 

kurulu programlama kütüphaneleri yetersiz kalıyor” 

(Tablo 16). 

 
Tutum F (Frekans) % (Yüzde) 

Katılmıyorum 41 30,8 

Kararsızım 57 42,9 

Katılıyorum 35 26,3 

Toplam 133 100,0 

Tablo 16. Katılımcıların Pardus'ta kurulu programlama kütüphanelerinin 
yeterliliği ile ilgili düşünceleri 

Bu maddede %42,9’un kararsız kalışı kullanıcıların 

büyük bir kısmının Pardus’u programlama için 

kullanmadıklarını göstermektedir. Ayrıca %30,8’in 

kütüphaneleri yeterli bulması Pardus’un bu konuda diğer 

Linux dağıtımlarından eksik kalmadığına işarettir. 

Tutum 9: “Pardus’ta hata bildirimlerime cevap 

alıyorum” (Tablo 17). 

 
Tutum F (Frekans) % (Yüzde) 

Katılıyorum 66 49,6 

Kararsızım 43 32,3 

Katılmıyorum 24 18,0 

Toplam 133 100,0 

Tablo 17. Katılımcıların Pardus'taki hata bildirimlerine cevap alıp 

almama durumları 

Bu maddeye sadece %18’lik bir kesimin katılmaması, 

Pardus’un kullanıcılardan gelen hata bildirimlerine cevap 

verdiği –katılan %49,6’nın da tasdiki ile– söylenebilir.  

Tutum 10: “Pardus’ta sık sık kilitlenme yaşıyorum” 

(Tablo 18). 
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Tutum F (Frekans) % (Yüzde) 

Katılmıyorum 92 69,2 

Kararsızım 8 6,0 

Katılıyorum 33 24,8 

Toplam 133 100,0 

Tablo 18. Katılımcıların Pardus'ta kilitlenme durumuyla ilgili gözlemleri 

Pardus kullanıcılarının %69,2’sinin kilitlenme 

yaşamaması, Pardus’un kaynak yönetiminin başarısına ve 

bellek yönetiminin kararlılığına bir göstergedir.  

Tutum 11: “Pardus sistemim bazen çöküyor” (Tablo 

19). 
Tutum F (Frekans) % (Yüzde) 

Katılmıyorum 73 54,9 

Kararsızım 35 26,3 

Katılıyorum 25 18,8 

Toplam 133 100,0 

Tablo 19. Katılımcıların Pardus işletim sistemim çökme durumları ile 

ilgili gözlemleri 

Pardus kullanıcılarının %54,9’unun bu maddeye 

katılmaması ve %26,3’ünün de kararsız kalması, toplamda 

%81,2’nin çökme yaşamadığını gösterir. Bu durum 

Pardus’un çekirdek kararlılığını göstermekle beraber 

çökme sonucu veri kaybı oluşmayacağından daha güvenli 

bir işletim sistemi olduğunu da gösterir. 

Tutum 12: “Pardus'ta bir problem durumunda 

aradığımı kolayca bulabiliyorum” (Tablo 20). 

 
Tutum F (Frekans) % (Yüzde) 

Katılıyorum 29 21,8 

Kararsızım 67 50,4 

Katılmıyorum 37 27,8 

Toplam 133 100,0 

Tablo 20. Katılımcıların Pardus'ta bir problem durumunda aradıklarını 

bulabilme durumları 

Katılımcıların %50,4’ünün kararsız oluşu bu 

kullanıcıların pek fazla problem yaşamadıklarını gösterir. 

Fakat katılmayanların sayısının katılanlara göre az da olsa 

fazla oluşu. Pardus’u iyi bilen ve problem yaşayanlara 

yardımcı olabilecek kişi sayısının azlığını gösterir. 

Tutum 13: “Pardus'un ağ kurulum sihirbazını 

beğeniyorum” (Tablo 21). 

 
Tutum F (Frekans) % (Yüzde) 

Katılıyorum 80 60,2 

Kararsızım 30 22,6 

Katılmıyorum 23 17,3 

Toplam 133 100,0 

Tablo 21. Katılımcıların Pardus'un ağ kurulum sihirbazını beğeni 

durumları 

Katılımcıların %60,2’sinin bu tutuma katılması 

Pardus’un ağ kurulum sihirbazının kullanım kolaylığını 

gösterir. Ayrıca %22,6’sının kararsız kalması bu 

kullanıcıların Pardus’ta internet bağlantısı yapmadıklarına 

yorumlanabilir. 

Tutum 14: “Pardus'ta ilk oturum açarken yönetici 

olarak girilememesini olumsuz buluyorum” (Tablo 22). 

 
Tutum F (Frekans) % (Yüzde) 

Katılmıyorum 49 36,8 

Kararsızım 37 27,8 

Katılıyorum 47 35,3 

Toplam 133 100,0 

Tablo 22. Katılımcıların ilk oturum açarken root olarak girilememesini 
olumsuz bulma ile ilgili tutumları 

Katılımcıların %36,8’inin bu tutuma katılmaması bu 

kullanıcıların da diğer Linux kullanıcılarının büyük bir 

kısmı ile aynı güvenlik endişesini taşıdıklarını gösterir. 

Fakat %35,3’ün bu maddeye katılması Pardus 

kullanıcılarının bir kısmının Pardus’ta casus yazılım 

endişesi taşımadığını göstermektedir. 

Tutum 15: “Pardus'un konsol arayüzünü kullanışlı 

buluyorum” (Tablo 23). 

 
Tutum F (Frekans) % (Yüzde) 

Katılıyorum 92 69,2 

Kararsızım 20 15,0 

Katılmıyorum 21 15,8 

Toplam 133 100,0 

Tablo 23. Katılımcıların Pardus'un konsol arayüzü kullanışlılığı ile ilgili 
tutumları 

Katılımcıların %69,2’sinin bu tutuma katılması, 

Pardus’un konsol arayüzünün kullanışlılığını 

göstermektedir. Ayrıca kullanıcıların özelleştirme imkânı 

veren ve oturum tipine göre farklılık gösteren konsol 

arayüz programlarından hoşlandığı sonucuna da 

varılabilir. 

Tutum 16: “Pardus'ta konsol kullanımın gerekliliği 

azaltılmalı” (Tablo 24). 

 
Tutum F (Frekans) % (Yüzde) 

Katılmıyorum 15 11,3 

Kararsızım 30 22,6 

Katılıyorum 88 66,2 

Toplam 133 100,0 

Tablo 24. Katılımcıların Pardus'ta konsol kullanımın gerekliliği ile ilgili 
tutumları 

Katılımcıların çoğunluğunun (%66,2) bu cümleye 

katılması Pardus’ta konsolun olması gerekenden fazla 

kullanıldığını göstermektedir. 

Tutum 17: “Pardus'un Howto, man ve help 

yardımlarının tamamının Türkçe olmayışı Pardus 

kullanırken beni sınırlıyor” (Tablo 25). 

 
Tutum F (Frekans) % (Yüzde) 

Katılmıyorum 20 15,0 

Kararsızım 60 45,1 

Katılıyorum 53 39,8 

Toplam 133 100,0 

Tablo 25. Katılımcıların Pardus'un yardım dokümanlarının tamamının 

Türkçe olmayışı ile ilgili tutumları 

Katılımcıların %45,1’i bu soruda kararsız kalmıştır. Bu 

da katılımcılarım “Yardım” dosyalarını fazla 

kullanmadığını göstermektedir. Ayrıca %38,2 oranındaki 
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katılım Pardus’un yardım dosyalarının Türkçeleştirme 

düzeylerinin yetersiz olduğunu göstermektedir. 

Tutum 18: “Pardus'un güvenlik duvarına 

güveniyorum” (Tablo 26). 

 
Tutum F (Frekans) % (Yüzde) 

Katılıyorum 78 58,6 

Kararsızım 35 26,3 

Katılmıyorum 20 15,0 

Toplam 133 100,0 

Tablo 26. Katılımcıların güvenlik duvarına güvenme durumları 

Katılımcıların sadece %15’inin bu tutuma 

katılmamaları, Pardus’un internet güvenliği konusunda 

kullanıcılarını endişelendirmediğini göstermektedir. 

Ayrıca %26,3’lük oranın kararsız kalması bu 

kullanıcıların Pardus’ta internet güvenliği ile ilgili fazla 

bilgiye sahip olmadığını göstermektedir. 

Tutum 19: “Pardus'un isimlendirme stratejisini 

beğenmiyorum” (Tablo 27). 

 
Tutum F (Frekans) % (Yüzde) 

Katılmıyorum 55 41,4 

Kararsızım 26 19,5 

Katılıyorum 52 39,1 

Toplam 133 100,0 

Tablo 27. Katılımcıların Pardus'un isimlendirme stratejisini beğenme 

durumları 

Pardus kullanıcılarının isimlendirme geleneğini 

beğenenlerin sayısı (52) ile beğenmeyenlerin (55) 

sayısının birbirine yakın oluşu kullanıcıların kişisel 

zevklerinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca çoğu ara sürüme 

verilen kod adların kaplan ismi oluşu Apple Macintosh’un 

adlandırmasına benzediği için kullanıcılar tarafından 

kabul görmediği yorumu yapılabilir. 

Tutum 20: “Pardus'ta virüs saldırısı yaşadım” (Tablo 

28). 
Tutum F (Frekans) % (Yüzde) 

Katılmıyorum 115 86,5 

Kararsızım 17 12,8 

Katılıyorum 1 ,8 

Toplam 133 100,0 

Tablo 28. Katılımcıların Pardus'ta virüs saldırısı yaşama durumları 

Sadece bir katılımcının virüs saldırısı yaşadığını 

söylemesi Pardus’un güvenilir bir işletim sistemi oluşunu 

bir kez daha göstermektedir.  

Tutum 21: “Pardus'un dosya gezginini kullanışlı 

buluyorum” (Tablo 29). 

 
Tutum F (Frekans) % (Yüzde) 

Katılıyorum 89 66,9 

Kararsızım 34 25,6 

Katılmıyorum 10 7,5 

Toplam 133 100,0 

Tablo 29. Katılımcıların Pardus'un dosya gezgininin kullanışlılık 

durumu 

Katılımcıların %66,9’unun bu maddeye katılması 

Pardus’un dosya gezgininin kullanıcılar tarafından 

beğenildiğini göstermektedir.  

Tutum 22: “Pardus'ta açık kaynak kodlu paketlerin 

Türkçeleştirilme düzeyleri yeterli” (Tablo 30). 

 
Tutum F (Frekans) % (Yüzde) 

Katılıyorum 24 18,0 

Kararsızım 43 32,3 

Katılmıyorum 66 49,6 

Toplam 133 100,0 

Tablo 30. Katılımcıların açık kaynak kodlu paketlerin Türkçeleştirilme 
düzeylerinin yeterliliği hakkında görüşleri 

Katılımcılarım yarısının (%49,6) Türkçeleştirme 

düzeyini yeterli bulmayışı, paketlerin yeterince 

Türkçeleştirilemediklerini göstermektedir.  

Tutum 23: “Pardus güncelleme çalışmalarını yeterli 

buluyorum” (Tablo 31) 

 
Tutum F (Frekans) % (Yüzde) 

Katılıyorum 48 36,1 

Kararsızım 57 42,9 

Katılmıyorum 28 21,1 

Toplam 133 100,0 

Tablo 31. Katılımcıların Pardus güncelleme çalışmalarının yeterliliğiyle 

ilgili tutumları 

Windows, 2-3 yılda bir yeni sürüm yayınlamaktadır. 

Pardus ise başlangıçta, yılda 2-3 sürüm duyururken, bu 

devir şimdi 2-3 yılda bire düşmüştür. Katılımcıların 

%42,9’luk kısmının kararsızlığı bu farklılığa bağlanabilir. 

Tutum 24: “Pardus için yeterli tanıtım yapılmıyor” (Tablo 

32). 
Tutum F (Frekans) % (Yüzde) 

Katılmıyorum 6 4,5 

Kararsızım 11 8,3 

Katılıyorum 116 87,2 

Toplam 133 100,0 

Tablo 32. Katılımcıların Pardus için yeterli tanıtımın yapılıp yapılmadığı 

ile ilgili düşünceleri 

Tablo 32’de de görüldüğü gibi Pardus kullanıcılarının 

neredeyse tamamı (%87,2) Pardus için yeterince tanıtımın 

yapılmadığı görüşünde hemfikirdir. Bu kullanıcıların 

%39,8’inin Pardus’u ilk olarak yazılı basından  (gazete ve 

dergilerden) duyduğunu da göz önüne alırsak, Pardus’un 

tanıtımı için pek de emek sarf edilmediği görülmektedir. 

Tutum 25: “Kamu kurumlarının Pardus'a geçmeleri 

gerektiğine inanıyorum” (Tablo 33). 

 
Tutum F (Frekans) % (Yüzde) 

Katılıyorum 99 74,4 

Kararsızım 22 16,5 

Katılmıyorum 12 9,0 

Toplam 133 100,0 

Tablo 33. Katılımcıların Kamu kurumlarının Pardus'a geçmelerinin 

gerekliliğine ilişkin görüşleri 

Kullanıcıların %74,4’ünün Pardus’un devlet 

dairelerinde kullanılması gerektiğini düşünmeleri 
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Pardus’un tüm masaüstü ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir 

işletim sistemi haline geldiğini göstermektedir. 

Tutum 26: “Okullarda Pardus eğitimine ve kullanımına 

başlanmalı” (Tablo 34). 
Tutum F (Frekans) % (Yüzde) 

Katılıyorum 93 69,9 

Kararsızım 24 18,0 

Katılmıyorum 16 12,0 

Toplam 133 100,0 

Tablo 34. Katılımcıların okullarda Pardus eğitimine ve kullanımına 

başlanılması ile ilgili görüşleri 

Kullanıcıların %69,9’unun Pardus’un okullarda 

öğretilmesi ve kullanılmasının gerektiğini düşünmeleri 

kullanıcıların Pardus’un geleceği ile ilgili olumlu 

düşüncelere sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca 

Pardus’un çıkış amaçlarından biri olan “milli bir işletim 

sistemi” hedefine de yaklaşıldığını göstermektedir. 

Tutum 27: “Pardus'un dünyada aranan bir Linux 

dağıtımı olacağına inanıyorum” (Tablo 35). 

 
Tutum F (Frekans) % (Yüzde) 

Katılıyorum 77 57,9 

Kararsızım 30 22,6 

Katılmıyorum 26 19,5 

Toplam 133 100,0 

Tablo 35. Katılımcıların Pardus'un dünyada aranan bir Linux dağıtımı 

olup olamayacağına ilişkin görüşleri 

Kullanıcıların %57,9’unun Pardus’un dünyada aranan 

bir Linux dağıtımı olacağını düşünmeleri, kullanıcıların 

Pardus’un kalitesinden emin olduklarını ve Pardus’un 

gelişmeye devam ederek kullanımının artacağına 

inandığını göstermektedir. 

Tutum 28: “Pardus'ta genel çözümler yerine özgün 

uygulamalar kullanılmasını olumlu buluyorum” (Tablo 

36) 
Tutum F (Frekans) % (Yüzde) 

Katılıyorum 109 82,0 

Kararsızım 19 14,3 

Katılmıyorum 5 3,8 

Toplam 133 100,0 

Tablo 36. Katılımcıların Pardus'ta genel çözümler yerine özgün 

uygulamalar kullanılmasına ilişkin tutumları 

Kullanıcıların %82’sinin Pardus’taki özgün çözümleri 

beğenmesi Pardus geliştirme politikalarının doğruluğunu 

göstermektedir.  

Tutum 29: “Pardus'ta hiç bir virüsün çalışmayacağına 

inanıyorum” (Tablo 37). 

 
Tutum F (Frekans) % (Yüzde) 

Katılıyorum 33 24,8 

Kararsızım 59 44,4 

Katılmıyorum 41 30,8 

Toplam 133 100,0 

Tablo 37. Katılımcıların Pardus'ta virüsler ile ilgili görüşleri 

Pardus kullanıcılarının Pardus'ta virüslerin çalışıp 

çalışmayacağına ilişkin farklı görüşlerde olması, 

kullanıcıların teknik bilgilerindeki farklılığa bağlanabilir. 

Çünkü hangi işletim sistemi olursa olsun mutlaka bazı 

açıklarının olabileceği malumdur.  

Tutum 30: “Pardus'ta yaşadığım problem için çözüm 

bulmakta zorlanıyorum” (Tablo 38). 

 
Tutum F (Frekans) % (Yüzde) 

Katılmıyorum 32 24,1 

Kararsızım 62 46,6 

Katılıyorum 39 29,3 

Toplam 133 100,0 

Tablo 38. Katılımcıların Pardus’ta yaşadıkları problemlerle ilgili çözüm 
bulabilme durumları 

Kullanıcıların %46,6’sının bu soruda kararsız kalması, 

bu kullanıcıların Pardus’ta önemli bir sorun 

yaşamadıklarını göstermektedir. Ayrıca kullanıcıların 

%24,1’inin katılmaması ve %29,3’ünün bu görüşte olması 

bazı problemlere çözüm bulunmakta güçlük çekildiğini 

göstermektedir.  

Tutum 31: “Pardus'un sunucu bilgisayarlarda 

kullanılabilmesi için oldukça eksikleri var” (Tablo 39). 

 
Tutum F (Frekans) % (Yüzde) 

Katılmıyorum 5 3,8 

Kararsızım 83 62,4 

Katılıyorum 45 33,8 

Toplam 133 100,0 

Tablo 39. Katılımcıların sunucu sürümleri ile ilgili görüşleri 

Kullanıcıların çoğunluğunun (%62,4) bu soruda 

kararsız kalması Pardus kullanıcılarının büyük 

çoğunluğunun Pardus’u sunucu olarak denemediğini 

göstermektedir. Ayrıca %33,8 oranında bu görüşe 

katılımın olması Pardus’un sunucu yeteneklerinin diğer 

Linux dağıtımlarına göre yetersizliğini göstermektedir. 

Tutum 32: “Pardus'un daha sık yeni sürümler 

çıkarması gerekli” (Tablo 40). 

 
Tutum F (Frekans) % (Yüzde) 

Katılmıyorum 32 24,1 

Kararsızım 21 15,8 

Katılıyorum 80 60,2 

Toplam 133 100,0 

Tablo 40. Katılımcıların Pardus'un yeni sürüm sıklığı ile ilgili görüşleri 

Kullanıcıların %60,2’sinin bu görüşe katılması 

Pardus’un daha sık güncellenmesi gerekiyor hissi 

uyandıran ciddi hatalarının veya çeviri eksikliklerinin 

olduğunu gösterir. 

Tutum 33: “Pardus'un diğer Linux dağıtım paketlerini 

kullanmamasını olumsuz buluyorum” (Tablo 41). 

 
Tutum F (Frekans) % (Yüzde) 

Katılmıyorum 69 51,9 

Kararsızım 17 12,8 

Katılıyorum 47 35,3 

Toplam 133 100,0 

Tablo 41. Katılımcıların Pardus'un diğer paketlerini kullanmaması ile 

ilgili görüşleri 
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Pardus kullanıcılarının Pardus’ta daha fazla çoklu 

ortam programına ihtiyaç duyması bu kullanıcıların 

Pardus’ta daha çok çoklu ortam uygulamaları 

kullandıklarını ve Linux dağıtımlarının en büyük problemi 

olan “codec” sorununu yaşadıklarını göstermektedir. 

Tutum 34: “Pardus'ta daha fazla çoklu ortam 

programına ihtiyaç duyuyorum” (Tablo 42).  

 
Tutum F (Frekans) % (Yüzde) 

Katılmıyorum 5 3,8 

Kararsızım 63 47,4 

Katılıyorum 65 48,9 

Toplam 133 100,0 

Tablo 42. Katılımcıların Pardus'ta çoklu ortam programlarının yeterliliği 

ile ilgili görüşleri 

V. SONUÇ ve ÖNERİLER 

“Pardus İşletim Sistemi kullanıcılarının Pardus 

hakkındaki görüş ve beklentileri” isimli araştırmada elde 

edilen bulgulara ve varılan sonuçlara dayalı olarak 

geliştirilen öneriler ise şunlardır: 

Pardus’u –internet dışında– farklı kaynaklardan 

edinme de kolaylaştırılmalıdır. 

Pardus’un internet ve görsel medya aracılığıyla yapılan 

tanıtımı arttırılmalıdır. Daha fazla konferans 

düzenlenmelidir. 

Pardus’un ofis yazılımları arttırılmalıdır. Klasik 

masaüstü işlemleri dışında gerekli bazı yardımcı araçlar da 

eklenmelidir. 

Pardus’un, bilgisayarı oyun oynamak için kullanan 

kullanıcıları kazanmak için oyun çeşitliliğinin arttırılması 

gereklidir. 

Pardus için yapılan tanıtımlarda desteklediği 

donanımların bir listesi de verilmelidir. 

Pardus’un paket depolarındaki program sayısı 

arttırılmalıdır. Gerekirse Türkçeleştirilmeden de bu 

depolara bazı program eklenmelidir. 

Pardus’a bilgisayar destekli mühendislik araçları 

eklenmelidir. 

Pardus’ta konsol kullanımının azaltılması 

gerekmektedir. Bazı çok kullanılan ayarlamaların 

konsoldan değil de görsel arayüzden yapılması 

sağlanmalıdır. 

Yardım dosyalarının ve açık kaynak kodlu diğer 

yazılımların Türkçeleştirme çalışmalarının arttırılması 

gerekmektedir. 

Okullarda ve kamu kurumlarında Pardus kullanımına 

başlanması için çalışmalar yapılmalıdır. Bunun için 

gerekliliklerin ne olduğunu kestirmek için araştırmalar 

yapılmalıdır. 

Pardus’un diğer ülkelerde de yaygınlaştırılması için 

çalışmalar yapılabilir. Pardus’a özgü bileşenlerin diğer 

dağıtımlarda olmayışı bu çalışmada malzeme olarak 

kullanılabilir. 

Pardus’un sadece masaüstü değil, sunucu olarak da 

kullanılabilmesi için eksiklikler tespit edilip bu konuda 

çalışmalar yapılabilir. 

Pardus’ta yeni sürüm yayınlama periyodunun 

azaltılması gerekmektedir. 

Pardus ile ilgili tanıtımlarda “Pardus’ta diğer 

dağıtımların paketlerinin neden kullanılmadığı” 

anlatılmalıdır. 

Pardus için daha fazla çoklu ortam süzgeci 

geliştirilmelidir. Ayrıca çok yetenekli olan Amarok ve 

Kafein gibi çoklu ortam programları için daha tanıtıcı 

Türkçe belgeleme yapılmalıdır. 

Kurumsal sürümleri gibi bireysel sürümlerin de 

profesyonel ekip yönetiminde geliştirilmesi sağlanmalıdır. 
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