
Açık Kaynak Kodlu Pardus İşletim Sisteminin Kurulum ve Yapılandırılması   
Ön Hazırlıklar  
Kurulum işlemine başlamadan önce; mutlaka ön hazırlıkların eksiksiz olarak tamamlandığından emin 

olmanız gerekir. Bu aşamada;   

01. Kullanıcı yedeklerinin, kullanıcı tarafından bilgisayarından farklı bir ortama (USB Disk, Flash Drive, 

Network üzerindeki paylaşım alanı) alınıp/alınmadığından emin olunuz ve bu yedeklerin kullanıcı 

tarafında alındığına dair ilgili formun imzasının alınması.  

02. Pardus işletim sistemi kurulmadan önce, çalışan Windows işletim sisteminin domain ortamından 

çıkarılması, Active Directory üzerindeki bilgisayar hesabının silinmesi gerekecektir.   

03. Kullanıcı bilgisayarının IP Adres bilgisini not alınız.   

IP adres bilgisi ile işletim sistemi kurulumu sırasında bilgisayar adı olarak tanımlanacaktır. Kullanıcı IP 

Adresi 10.100.78.71 olan, masaüstü bilgisayar için tanımlanacak olan bilgisayar adı “D0601078071P” 

olarak tanımlanacaktır. Bilgisayar isimlendirme standardı:   

D = Diyanet İşleri Başkanlığı’nı,  

06 = Ankara,  

01 = Merkez Bina,  

078 = 10.100.78.0 Network ID bilgisinin 3 karakter olarak tanımını, 071 

= Bilgisayar adres bilgisini temsil etmektedir.   

P = Masaüstü ve All-in-One bilgisayarlar N 

= Notebook ve Tablet Bilgisayarlar   

Pardus Kurulumu   
Windows işletim sistemini yeniden başlatınız ve Pardus kurulum medyasından (USB Drive yada CD/DVD 

Medya) açacak şekilde bilgisayarınızı açınız.   

  

Pardus kurulum işlemi için dil türü seçilir. “İngilizce” yada “Türkçe” dillerinden uygun olanı seçebilirsiniz.  

Bu doküman hazırlanırken “Türkçe” dili seçilerek kurulum işlemine devam edilmektedir.   



  

“Önyükleme menüsü”’nde işletim sistemi kurulumu için “Kur” satırını seçiniz ve “Enter” tuşuna basarak 

kurulumun bir sonraki adımına geçilir.   

  

“Select a language” ekranında işletim sisteminin dili seçilir. Bu ekran “Turkish – Türkçe” seçilir ve Enter 

ile bir sonraki adıma geçiş yapılır.   

  
“Konum seçimi” aşamasında “Türkiye” seçilerek kurulum işleminin bir sonraki adımına geçilir.   



  

“Klavye yapılandırması” yapılandırma ekranında uygun olan klavye türü seçilir.    

  

Klavye dili seçimi tamamlandıktan sonra kullanıcı etkileşimi gerekmeden; kurulum işlemi için ek 

bileşenlerin yüklenmesi, ağ donanımların (Network Kartı ve Wi-Fi Kartı) algılanması, IPv4 ve IPv6 adres 

atanması (DHCP’den) işlemleri gerçekleşecektir.   

  

  



  

“Ağı yapılandır” ekranında işletim sistemi bilgisayar adı ve domain adi bilgisi tanımlanır.   

  

Domain adı olarak mutlaka “dib.local” bilgisi tanımlanır.   

  

  

  



“kullanıcıları ve parolaları oluştur” adımında mutlaka kullanıcı adı olarak “pardus-adm” ve parola olarak 

da “******* parolasını tanımlayınız.   

  

  

  



  

“Diskleri bölümle” adımında disk türünün mutlaka “LVM” olmasına dikkat ediniz. Bu ekranda “Yardımcı 

ile – diskin tamamını kullan ve LVM’yi ayarla” seçeneğini seçiniz.   

  

Diskleri bölümle işleminin ikinci adımında işletim sisteminin kurulacağı disk seçilir.   

  

Diskleri bölümle işleminin üçüncü adımında “Tüm dosyaları tek bölümde (yeni kullanıcılara önerilen)” 

seçimi ile kurulum işlemine devam edilir.   



  

Diskleri bölümle işleminin dördüncü adımında yapılan değişiklerin disk üzerine kaydedilmesi için “Evet” 

seçeneği seçilir.   

  

Diskleri bölümle işleminin besinci adımında herhangi bir değişiklik yapılmadan “Devam” seçilir.   

  



Diskleri bölümle işleminin altıncı adımında yapılan değişiklerin disk üzerine kaydedilmesi için “Evet” 

seçeneği seçilir.   

  

Bu işlemden sonra sabit diskiniz biçimlendirilecek, sistem kurulumu için verilerin diske kopyalanması ve 

GRUB önyüklemesi yapılacaktır.   

  

“GRUB önyükleyicisi bir sabit diske kur” adımında “Evet” seçilir.   

  

  

  



  

İkinci adımda ise önyüklemenin kurulacağı disk bilgisi olarak mutlaka “/dev/sda” seçilir ve ardından 

“Enter” tuşu ile bir sonraki adıma geçilir.   

  

Kurulum işlemini tamamlamak ve bilgisayarınızı yeniden başlatman için “Devam” butonuna basınız.  

  



  

Pardus işletim sisteminin kurulumu tamamlandıktan sonra bilgisayarınız yeniden başlayacak ve kurulum 

sırasında tanımladığımız “padus-adm” kullanıcı hesabı ile oturum açabilirsiniz.  

  



 

Pardus Kurulum sonrası güncelleştirme işlemi  
Pardus kurulumu tamamlandıktan sonra yapılması gereken ilk işlem işletim sistemini ve uygulamaların 

güncellenmesidir.   



Not : İşletim sistemi güncellemesi öncesinde internet tarayıcısından Paloalto Captive Portal ile oturum 

açmanız gerekebilir.    

İşletim sistemi güncelleştirilmesi için önce root yetkisi ile uçbirim (konsol) çalıştırılır.  

sudo su  

  

  

apt update -y && apt upgrade -y  

  

Güncelleme işlemi tamamlandıktan sonra işletim sistemi yeniden baslatılır.  

reboot  

  



  

Pardus İşletim sisteminin açılış sürecinin kısaltılması  
Pardus işletim sistemi açılışı çok uzun süren ( 40-45 sn den fazla) sistemlerde açılış süresinin optimize 

edilmesi için etc/default/grub dosyasındaki “GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash” satırının 

sonuna “noresume” olarak değiştiriniz.   

Bu işlem için komut satırında root yetkisine sahip olmanız ve nano aracını kullanmanız gerekecektir.   

  



grup dosyasındaki “Grub_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quite splach” olan satırın sonuna “noresume” 

eklenir.   

  

CTRL+X ile dosya içeriği kaydedilir.   

  

Yapılan bu değişikliğin işletim sisteminde etkin olması için önce güncellenir ve sonrasında işletim sistemi 

yeniden başlatılır.   

update-grub  reboot  

  



  

Pardus işletim sisteminin “dib.local” domain ağına üye edilmesi   
Pardus işletim sistemini “dib.local” ağına dahil etmek için “Donatlar” -> “SambaBOX Domaine Gir” 

uygulamasını çalıştırınız.    



  

Bu uygulamayı çalıştırmak için Pardus işletim sistemi kurulumunda tanımladığımız “pardus-admin” 

kullanıcı hesabı ile doğrulama yapılır.   

  

Açılan “Profelis SambaBOX” aracı ile “dib.local” domain ağına dahil olmak için “Evet” butonuna basınız 

ve domaine dahil olma işlemi tamamlanıncaya kadar bekleyiniz.   



  

Domain join işlemi tamamlandıktan sonra Pardus işletim sistemi başlatılır.   

  

  

  


