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B 
01. “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 

Hakkında Kanun” hangi yıl çıkmıştır? 
(A) 2008            (B) 2007     (C) 2006   (D) 2005 

A 
02. Aşağıdakilerden hangisi 5651 sayılı kanuna göre İnternet ortamında yapılan suçlar kapsamında değildir? 

(A) Ticari reklamlar ve haber duyuruları gibi istenmeyen mesajlar (SPAM iletiler) göndermek   
(B) Sağlık için tehlikli madde temini    (C) Çocukların cinsel istismarı               (D) İntihara yönlendirme 

C 

03. Aşağıdakilerden hangisi Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)Kullanım Politikası Sözleşmesinde 
yasaklanmış kullanım kısmında yer almaz?  
(A)  Başkalarının verilerinin tahrip edilemez.     (B) Başkalarına ait kişisel bilgilere tecavüz edilemez.     (C) ULAKNET Ağ'ı 
kesinlikle profesyonel amaçla kullanılamaz.        (D)   Kullanım amaçlarına uygunsuz, müstehcen, rahatsız edici materyal 
üretilemez ve dağıtılamaz. (akademik ve araştırma amaçlı olanlar hariç) 

C 04. Aşağıdaki taglardan hangisi mutlaka web sayfasında bulunması gereken taglardan değildir? 
(A)  head  (B) body  (C)  title  (D)  html 

B 

05. Yönetimi en kolay olan yapı aşağıdakilerden hangisidir? 

(A)   (B)  (C)  (D)  
C 06. Bir web sitesinin ana sayfasında aşağıdakilerden hangisinin olması gereklidir?  

(A) sohbet odası penceresi(B)tartışma forumların bulunması(C) sitenin amacı (D) tarihsel gelişim 

D 

07. Web sayfası hazırlamanın amacı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 
(A) Kişisel bilgi ve tecrübelerini ortak bir alana koymak için   
(B) Günümüzde firma, organizasyon vb. grupların kendilerini tanıtmada prestij sağladığı için  
(C) Yasalarla hazırlama gerekliliği ortaya çıktığı için  
(D) Geniş kullanıcı kitlelerine erişebilmek için 

C 
08. <b><i>Bu</i> metin</b> biçimlendirme <u>örneğidir.</u>     

kodunun sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 
(A) Bu metin biçimlendirme örneğidir.       (B) Bu metin biçimlendirme örneğidir.     
(C) Bu metin biçimlendirme örneğidir.       (D) Bu metin biçimlendirme örneğidir. 

B 09. Aşağıdaki renklerden hangisi en yoğun yeşili gösterir? 
(A)#9955AA    (B) #11EE99    (C) #FF0055   (D) #AAGGCC 

C 10. Bir resmi tıklanabilir bölgelere ayırmak için aşağıdaki taglardan hangisi kullanılır? 
(A) img       (B)region        (C) map    (D) src 

B 11. Sayfaya yatay bir çizgi eklemek için aşağıdaki taglardan hangisi kullanılır? 
(A) br       (B)hr        (C) li    (D) tr 

D 12. Aşağıdakilerden hangisi body tagının parametresi değildir? 
(A) background       (B)text        (C) vlink    (D) color 
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A 
13. [Fe(CN)6]-4  aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yazılmıştır? 

(A) [Fe(CN)<sub>6</sub>]<sup>-4</sup>       (B) [Fe(CN)<sup>6</sup>]<sub>-4</sub>  
(C) [Fe(CN)<sub>6<sub>]</sup>-4</sup>    (D) [Fe(CN)<sup>6<sup>]<sub>-4<sub> 

D 

14. 

 Yandaki resim aşağıdaki kodlardan hangisinin sonucu elde edilmiş olabilir?  
(A) <table border='2'><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr></table> 
(B) <table border='2'><tr><td colspan='2'>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr></table> 
(C) <table border='2'><tr><td>3</td></tr><tr><td rowspan='2'>1</td><td>2</td></tr></table>        
(D) <table border='2'><tr><td rowspan='2'>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr></table> 

D 
15. Sayfa ile ilgili sayfa karakter seti, tanımlama, anahtar kelimeler, yenilenme hızı gibi bilgiler için aşağıdaki taglardan 

hangisinden yararlanılır? 
(A) body        (B) head      (C) title     (D) meta 

A 

16. 1234321 sonucu aşağıdaki kodlardan hangisi sonucu oluşmuş olabilir? 
(A) <big>1<big>2<big>3<big>4</big>3</big>2</big>1</big>  
(B) <h4>1<h3>2<h2>3<h1>4</h1>3</h2>2</h3>1</h4>  
(C) <font size='5'>1</font><font size='6'>2</font><font size='7'>3</font><font size='8'>4</font><font size='7'>3</font><font 
size='6'>2</font><font size='5'>1</font> 
(D) <h1>1<h2>2<h3>3<h4>4</h4>3</h3>2</h2>1</h1> 

D 

17. 

 Web sayfasındaki resmin üzerine gidildiğinde fare işareçisinin şekliresimdeki gibi değişmektedir. Bu resimle 
ilgili kod aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
(A) <img src='galaxy.jpg'> (B) <a href='galaksi.html'></a>  (C) <img src='galaxy.jpg' alt='galaksi'>  
(D) <a href='galaksi.html'><img src='galaxy.jpg' alt='galaksi'></a> 

C 18. Aşağıdaki web sayfa adlarından hangisi uygundur? 
(A) Ana Sayfa.html        (B)  İndex.html         (C)  yeni_sayfa.html       (D) Neden?.html  

AŞAĞIDAKİ SORULARI MICROSOFT EXCELE GÖRE YANITLAYINIZ. 
C 

19. C10 hücresine =B5+D$5 yazıldıktan sonra hücre B8 hücresine kopyalanmıştır. B8 hücresinde aşağıdakilerden hangisi 
bulunur? 
(A) =B5+D$5        (B)  =#BAŞV!+C$5         (C)  =A3+C$5       (D) =C7+E$5l  

C 20. Aşağıdaki işleçlerden hangisi en öncelikli işleçtir? 
(A) >=     (B) ^    (C) :       (D) & 

A 21. Aşağıdaki işleçlerden hangisinin önceliği en düşüktür? 
(A) =         (B) /            (C) &           (D) + 

B 22. İşlev yapıştırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? 
(A)           (B)        (C)         (D)  

A 
23. 83 işlemi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yazılmıştır? 

(A) =8^3   (B)  =8&3    (C)  =83        (D) =8\3 
B 24. =YUVARLA(S_SAYI_ÜRET();3) sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz? 

(A) 0,691     (B) 1,234        (C) 0,231         (D) 0,891 
B 25. A1 hücresi 5, B1 hücresi 3 içerdiğine göre =İŞARET(B1-A1) sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 

(A) -2         (B) -1          (C) 1         (D) 2 
B 26. A1 hücresi 10, B1 hücresi 4 içerdiğine göre =TABANAYUVARLA(A1;B1) sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 

(A) 2         (B) 8          (C) 4         (D) 0,5 
A 27. A1 hücresinde 200710105042 sayısını içerirken, =PARÇAAL(A1;6;4) sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 

(A) 0105         (B) 105          (C) 1050         (D) 710105 
D 28. A1 hücresi 2456 sayısını içerirken, =M(A1) sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 

(A) #SAYI/0         (B) A1          (C) 2456         (D)  
A 29. A1 hücresi 2 sayısını, B1 hücresi 3 sayısını içerirken, =YİNELE(A1;B1) sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 

(A) 222         (B) 33          (C) 22         (D) 333 
D 30. A1 hücresi 7,0  sayısını, B1 hücresi 7,1 sayısını içerirken =ÖZDEŞ(A1;B1) sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 

(A) -0,1         (B) 0,1          (C) YANLIŞ         (D) DOĞRU 
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