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B 01. “Kamu Kurumları İnternet Sitesi  Kılavuzu” hangi yıl resmi gazetede yayınlanmıştır? 
(A) 2008            (B) 2007     (C) 2006   (D) 2005 

C 
02. Aşağıdakilerden hangisi bir kamu internet sitesinin içeriğinden belenen temel özelliklerden biri değildir? 

(A)  İçeriğin doyuruculuğu  (B) İçeriğin açık ve kolay anlaşılabilir olması   
(C)  Sitede ziyaretçi defteri bulunması   (D)  Sitenin kolay ve yaygın erişilebilir olması 

C 
03. abbr tagı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak kullanılmıştır?     

(A) <abbr title="sodyum klorür" />NaCl       (B) <abbr href="sodyum klorür">NaCl</abbr>    
(C) <abbr title="sodyum klorür">NaCl</abbr>       (D) <abbr index="sodyum klorür" />NaCl 

D 04. Aşağıdakilerden hangisi tablo başlığı yapmak için kullanılır? 
(A) table       (B)big        (C) h    (D) caption 

A 05. Aşağıdakilerden hangisi img tagı parametrelerinden değildir? 
(A) color     (B) border    (C) width     (D) align 

C 06. Aşağıdakilerden hangisi tarayıcıda görülmez? 
(A) -- Açıklama --        (B)  !-- Açıklama --!         (C)  <!-- Açıklama -->       (D) // Açıklama // 

B 
07. Sizin hesabınızın bulunduğu sunucu üzerinden web yayını yapabilmek için kendi dizininizde hangi dizini 

oluşturmalısınız? 
(A) public.html          (B)public_html       (C) public        (D) html 

B 08. Aşağıdakilerden hangisi a tagının parametrelerinden biri değildir? 
(A) name         (B) border          (C) href         (D) target 

D 09. Sayfaya bir nesne yerleştirmek için aşağıdaki taglardan hangisi  kullanılır? 
(A) caption         (B) select          (C) input         (D) object 

A 10. Aşağıdakilerden hangisi ol listeleme type değerlerinden biri değildir? 
(A) %         (B) a          (C) I         (D) 1 

A 11. Web sayfasının başlık çubuğuna yazı yazmak için aşağıdaki taglardan hangisi kullanılır? 
(A) title         (B) head          (C) body         (D) html 

A 12. 200820105005 numaralı bir öğrencinin size sağlanan sunucu üzerindeki kullanıcı adı nedir? 
(A) f20805        (B) f10805          (C) F20805         (D) F10805 

B 13. Aşağıdakilerden hangisi bir tablo içindeki bir satıra kolon eklemek için kullanılan tagtır? 
(A) tr         (B) td          (C) clospan         (D) table 

A 14. Size hesabınızın bulunduğu sunucu üzerinde ana sayfanızın adı aşağıdakilerden hangisidir ? 
(A) index.html   (B)  index.htm    (C)  anasayfa.html        (D) www.html 
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C 
15. Web sayfalarında kelimeler arasında birden fazla boşluk oluşturabilmek için kullanılacak özedesen 

aşağıdakilerden hangisidir? 
(A) &gt;     (B) &lt;    (C) &nbsp;       (D) &; 

D 16. Aşağıdakilerden hangisi meta tagı parametrelerinden biridir? 
(A) href (B) src  (C) border     (D) http-equiv 

D 17. Aşağıdakilerden hangisi font tagı parametrelerinden biridir?  
(A) background     (B) border      (C) width     (D) face 

B 
18. br tagı hangi amaçla kullanılır? 

(A) yeni paragraf başlatmak için                                             (B)satırı kırmak için       
(C) istenen alan içindeki karakterleri  koyu yazma için    (D) listeleme için 

C 19. Aşağıdakilerden hangisi body parametrelerinden biridir? 
(A) size       (B)border        (C) bgcolor    (D) width 

D 20. Web sayfası için aşağıdaki dosya isimlerinden hangisi en uygundur? 
(A) Ana Sayfa.html     (B) nasilyapilir?.html    (C) İndex.html   (D) yapici_elestiriler.html 

D 

21. Yönetimi en zor olan yapı aşağıdakilerden hangisidir? 

(A)   (B)  (C)  (D)  

C 
22. Aşağıdakilerden hangisi web erişilebilirlik standartları ile ilgili bilgileri barındıran sitedir?  

(A)  http://www.google.com.tr           (B) http://rega.basbakanlik.gov.tr    
 (C) http://www.w3.org/WAI/            (D)   http://www.ulakbim.gov.tr 

C 
23. Aşağıdakilerden hangisi 5651 sayılı kanuna göre İnternet ortamında yapılan 26/9/2004 tarihli ve 5237 

sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan  suçlar kapsamında değildir? 
(A) Çocukların cinsel istismarı                            (B) Sağlık için tehlikeli madde temini  
(C) www.youtube.com adresine girmek.               (D) Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama.   

D 24. Bir web sayfasına aşağıdaki tarayıcılardan hangisi ile erişilebilmeli?  
(A) İnternet explorer(B)Firefox(C) Opera (D) her tür tarayıcıyla 

B 25. <bdo dir="rtl">Kimya</bdo> sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 
(A)KİMYA    (B) aymiK    (C) kimya   (D) Kimya 

A 26. <del>NaOH</del> <ins>KOH</ins> sonucu aşağıdakilerden hangidir? 
(A) NaOH KOH       (B) NaOH KOH    (C) KOH    (D) NaOH 

D 27. Yatay bir cizgi çizmek için aşağıdaki taglardan hangisi kullanılır? 
(A) td        (B) tr      (C) br     (D) hr 

C 
28. CO3

-2 sonucunu elde edebilmek için aşağıdaki kodlardan hangisi kullanılmalıdır? 
(A) CO<sub>3<sub></sub>-2</sub>        (B)  CO<sup>3</sup><sub>-2</sub>     
(C)  CO<sub>3</sub><sup>-2</sup>       (D) CO<sub />3<sup />-2 

A 
29. Bir sunucuya bağlanmak için aşağıdakilerden hangisi veya hangilerini bilmek gerekir? 

I) Sunucunun adı veya IP adresi II) kullanıcı hesabı III) parola 
(A) I, II, III         (B) I, II            (C) II, III           (D) I, III 

B 
30. Size hesabınızın bulunduğu sunucuya dosyaları yerleştirebilmek için aşağıdaki programlardan hangisini 

kullanmalısınız? 
(A) telnet programı                          (B) Secure File Transfer Client programı 
(C) internet explorer programı        (D) msn messanger programı 
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