
Etik Değerler

1. Bilgisayar, çevre birimleri, pos makinesi, cep telefonu
gibi her türlü teknolojinin kullanılması ile işlenen
suçlara bilişim suçu denir.
Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçu değildir?

A) Web sitelerini çalmak

B) Kredi kartı ile internetten bilgisayar satın almak

C) Başkalarının internet şifrelerini ele geçirmek

D) Özel bilgilerimizin internette izinsiz kullanılması

2. Aşağıdakilerden hangisi bilişim etiğine aykırıdır?

İnternetten aldığın bilginin kaynağını yazmakA)

Tanımadığın kişilere arkadaşlık isteği göndermekB)

Küfürlü ve argo paylaşım yapmamakC)

Korsan yazılım kullanmamakD)

3. Bir program kurarken "Yazılım ücretli bir yazılım 
dilerseniz 15 günlük deneme sürümünü 
kullanabilirsiniz" ifadesi geçiyorsa bu hangi lisans
türüne girer?

A) Geliştirme aşaması

B) Geçici kullanım

C) Lisans yazılımı

D) Ücretli yazılım

4. Suçtan doğrudan etkilenmiyorsak, mesela uygunsuz
içeriklerin olduğu bir siteye rastlarsak, nereye
bildirimde bulunmamız gerekmektedir?

Okul İdaresineA)

PoliseB)

Telekomünikasyon İletişim BaşkanlığınaC)

DoktoraD)

5. Hangisi eserlerin doğru kullanılması için yapılması
gereken davranışlara örnektir?

Eseri sahibinin izin verdiği şekilde kullanmasan
da olur.

A)

Eğer gerekli ise eserin kullanım bedelini
ödemelisin.

B)

Eseri kullandığında sahibine atıf yapmamalısın.C)

Eseri kullanmak için  eserin sahibinden izin
almasanda olur.

D)

6. Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçu değildir?

Dolandırıcılık yapmakA)

Tehdit etmekB)

Başkalarının şifresini çalmakC)

Lisanslı program kullanmakD)

7. İnterneti doğru kullanmaya yönelik aşağıdaki
maddelerden hangisi yanlıştır?

İnternet’i insanlara zarar vermek için
kullanmamalıyız

A)

Ücretini ödemediğimiz yazılımları kopyalayıp
kendi malımız gibi kullanmamalıyız.

B)

Elektronik iletişim ortamını başkalarının haklarına
saygı göstererek kullanmalıyız.

C)

Sosyal medyada konuşurken, kısaltmalar
kullanabiliriz

D)

8. "Atıf yapmak" ne demektir?

A) Eseri korsan kullanmaktır.

B) Eser sahibinden izinsiz eseri kullanmaktır.

C)

Videoları paylaşırken kaynak belirtmemektir.D)
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Bir eseri veya eserin bir bölümünü kullanırken, 
eser sahibini ve eserin yer aldığı ortamı 
bildirmektir.



9. Aşağıdakilerden hangisi telif hakkı kuralını ihlal
etmez?

Bir kitabı eğitim amaçlı okuması için birine
vermek

A)

İnternetten korsan film izlemekB)

Başkasının videosunu izinsiz paylaşmakC)

Başkasının fotoğrafını kendi sayfamızda
izinsiz paylaşmak

D)

10. Hangisi telif hakkının doğru tanımıdır?

Özgün bir ürünü paylaşmak değiştirmek ve
kullanmak gibi izinleri kapsayan kurallardır

A)

Lisanslı ürün satın almadırB)

Bir içeriğin sadece parayla satın alınmasıdırC)

Korsan ürünü sahiplenip kullanmaktırD)

11. Aşağıdakilerden hangisi ücretsiz yazılımın
açıklamasıdır?

Ücret ödenmeden indirilen tamamen yasal bir
yazılımdır

A)

Belirli bir ücret karşılığında sahip olabileceğimiz
yazılımdır

B)

Tam bir yazılımın sadece bir kısmının kullanıcıya
açıldığı bir yazılımdır

C)

Henüz geliştirme aşamasında olan bir yazılımdırD)

12. Bilişim suçlarına maruz kalırsak aşağıdakilerden
hangisini yapabiliriz?

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla 
Mücadele Şubesi'ne şikayet edebiliriz

A)

www.ihbarweb.org sitesine şikayet edebilirizB)

internet.btk.gov.tr/sitesorgu/ sitesine şikayet
edebiliriz

C)

Hepsini yapabilirizD)

14. İnternet etiği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

Gerçek hayatta insanlara gösterdiğimiz saygıyı
internet ortamında göstermektir. 

A)

Tanımadığımız kişilerden gelen mesajlara cevap
vermemektir. 

B)

Başka insanlara ait şifreleri internet ortamında
paylaşmaktır.

C)

İnternet ortamında kişisel gizliliğe önem
vermektir.

D)

15. Bilgisayar, çevre birimleri, pos makinesi, cep
telefonu gibi her türlü teknolojik cihazla işlenen suçlara ne
denir?

A) Telif hakkı  C) Bilişim suçu

B) Hırsızlık suçu  D) Dolandırıcılık suçu

16. İnterneti kullanırken uyulması gereken kuralların
tamamına ne denir?

A) İnternet Etiği  C) Telif hakkı

B) Siber zorbalık D) Bulut depolama

17. I.   Ücretli yazılımdır
II. Yasa ile korunmuştur
III. 15 günlük deneme sürümüdür

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri 
"lisanslı yazılıma" aittir?

A) I,II C) III, I

B) II D) I, II, III
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18. Aşağıdakilerden hangisi "lisanlı yazılım" örneğidir?

C) FacebookA) Whatsapp
B) Windows 10 D) Pardus

19. Sahibinden izin almadan çoğaltılan dağıtılan ürünlere
“............” ürünler denir. Boşluğa ne gelmelidir?

C) ÜcretsizA) Yasal
B) Lisanslı D) Korsan

20. ............. hakları kendi emeğimiz ile oluşturduğumuz
ürünler için sahip olduğumuz haklardır.

A) İnsan C) Telif
B) Çocuk D) Hayvan

13. Yapım aşamasında olan yazılımların eksikliklerinin
tespit edilip giderilmesi amacıyla piyasaya sürülmüş
sürümleri hangi yazılım kapsamına girer?

A) Lisanslı Yazılım

B) Ücretsiz Yazılım

C) Beta Yazılım

D) Demo Yazılım


