
 
   

 
 
 
1.Bilgi; bir konu ya da iş konusunda öğrenilen ya 
da öğretilen şeylerdir. 
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki seçenekteki 
ifadelerden hangisi bilgi değildir? 
A Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde 

öğretmenin bilgi güvenliği üçgenini öğrencilere 
anlatması. 

B Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde 
öğretmenin bilgi güvenliğini tehdit eden 
unsurları öğrencilere akıllı tahtada izletmesi. 

C Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde 
öğretmenin zararlı yazımları öğrencilere 
yazdırması. 

D Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde 
öğretmenin akıllı tahtayı açması ve öğrencilere 
arkalarına yaslanmalarını söylemesi. 

 
2.Bilgi Güvenliğinin tanım aşağıdaki şıklardan 
hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
A Bilginin ilgili ya da yetkili kişilerce ulaşılabilir ve 

kullanılabilir hazır durumda olmasıdır. 
B Bilginin yetkisiz kişiler tarafından 

değiştirilmemesidir ya da silinmesi gibi 
tehditlere karşı korunması ya da bozulmasıdır. 

C Kendimize ait olan bilginin başkasının eline 
geçmemesidir. 

D Bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmemesidir. 
 
3.Bilgi Güvenliğinin temel unsularını geometrik şekilde 
göstermek isteyen bir öğrenci aşağıdaki geometrik 
şekillerden hangisini kullanmalıdır? 
A 

 
Üçgen 

B 

 
Dikdörtgen 

C 

 
Daire 

D 

  
Kare 

 
 
 

 

4.Bilgi Güvenliği kaç temel unsurdan oluşur? 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
 

 
5.Bilgi Güvenliği üçgeninde aşağıdakilerden hangisi 
veya hangileri bulunmak zorundadır? 
A Bütünlük 
B Erişilebilirlik 
C Gizlilik 
D Hepsi 
6.Bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmemesine ne ad 
verilir? 
A Bütünlük B Gizlilik 
C Erişilebilirlik D Açıklık 
7.Bilginin yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmemesidir 
ya da silinmesi gibi tehditlere karşı korunması ya da 
bozulmasına ne ad verilir? 
A Bütünlük B Gizlilik 
C Erişilebilirlik D Açıklık 
8.Bilginin ilgili ya da yetkili kişilerce ulaşılabilir ve 
kullanılabilir hazır durumda olmasına ne da verilir? 
A Bütünlük B Gizlilik 
C Erişilebilirlik D Açıklık 
 

I. Bilgilerin okunması, yazılması ve taşınması  
durumunda meydana gelebilecek bozulmalar. 

II. Fiziksel zararlar. 
III. Yok edilme. 
IV. İstemeyen kişilerin erişmesi. (Hack edilmesi) 
V. Kaybolma 
VI. Silinme 
 9.Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi bilgi güvenliğini  
tehdit eden unsurdur? 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
       

 

10.Aşağıdaki ifadelerden hangisi bilgileri güvende  
tutmak için alınması gereken önlemler arasında  
sayılmaz? 
A Güvenlik yazımları 
B Yedek alma 
C Kaybolma 
D Oturumu güvenli bir şekilde kapatma 
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