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2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
KİTAP OKUMA YARIŞMASI 

 

4. SINIF SINAV SORULARI 
 

12 Kasım 2017 Saat: 10.00 
 

Adı ve Soyadı  : ........................................................... 
Sınıfı  : ........................................................... 

 
 
 
SORU SAYISI : 60 
SINAV SÜRESİ : 80 Dakika 

 

Sınav giriş belgenizdeki sınıf seviyeniz ile soru kitapçığındaki 
sınıf seviyenizin aynı olmasına dikkat ediniz. 

 

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 
 

1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturunuz. 
2. Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerini doldurunuz. 
3. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız. 

 
 
 

SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE 
KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 

 
 
 

                           
                             Kitap Okuma Yarışması Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmektedir. 
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Kitap Okuma Yarışması 
Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

ve 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 

arasında yapılan protokol kapsamında 
Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.
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1. Ali, kendisinin dünyaya bakışını 

aşağıdakilerden hangisiyle 
açıklıyor? 

 
A) Gerçekçi 
B) Romantik 
C) Hayalci 
 
 
 
 
 
2. Ali, okuldaki dersleri aşağıda-

kilerden hangisine benzetiyor? 
 
 
A) Gülün yapraklarına 
B) Gülün kokusuna 
C) Gülün dikenlerine 
 
 
 
 
3. “Yerini biliyorsak ………….değildir.” 

Kitabın birinci bölümünün başlığı 
olan yukarıdaki cümlede boş bırakılan 
yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  
 
A) Kayıp 
B) Sahipsiz 
C) Önemli 
 
 
 

 
4. Okulun beden eğitimi öğretmeni, 

ağaçta kalan topu, öncelikle nasıl 
almaya çalışmıştır? 

 
A) Taş atarak 
B) Ağaca çıkarak 
C) Sopa kullanarak 

 
 
 
5. Ali’nin okula yürüyerek gittiği süre 

ile servisle gittiği süre arasındaki 
fark aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) 45 dakika 
B) 50 dakika 
C) 60 dakika 
 
 
 
 
6. Ali, bütün çocukları, servis 

probleminden aşağıdakilerden han-
gisiyle kurtarmayı düşünüyor? 

 
A) Çok hızlı giden bir araba icat ederek 
B) Hızlı tren hattı inşa ederek 
C) Işınlanmayı icat ederek 

 
 
 
7. Ali’nin, “Hayatta kurtulmam gereken iki 

şey var.” diye düşündüklerinden biri 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Okul 
B) Göbek 
C) Bütün dersler 

4. SINIF SINAV SORULARI 

 
1-20 arasındaki sorular “APARTMAN 

ÇOCUĞU-2 GIDIKLAYAN PROJE” adlı 
kitaba ait sorulardır. 
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8. Ali’nin ailesi, hangi olaydan sonra 
çocuklarının okula servisle gitmesi 
gerektiği kararını almıştır? 

 
A) Çocukları okula giderken yolu bulama-

yıp kaybolunca 
B) Çocuklarının önü, bir çete tarafından 

okula giderken kesilince 
C) Çocukları, okul yakınındaki oyun 

parkına uğrayıp çok vakit kaybedince 
 
 
 
 
 
9. Ali, okul servisindeyken kendini 

nasıl hissediyor? 
 
A) Kamyon şoförü gibi 
B) Mutlu 
C) Enerjik 
 
 
 
 
 
10. Aşağıdakilerden hangisi, Ali’nin 

obez olmamak için aldığı kararlardan 
biri değildir? 
 

A) Ders sırasında beden eğitimi ha-
reketleri yapmak 

B) Daha çok hareket etmek 
C) Daha az yemek yemek 

 
 
 

11. Ali ve arkadaşı Ercan, aşağıda-
kilerden hangi eğitsel kolu 
seçmişlerdir? 

 
A) Hava gözlem kolu 
B) Kızılay kolu 
C) Sivil savunma kolu 

12. Ali, babasına, “Hangi eğitsel kolu 
seçmeliyim baba?”  diye sorduğunda, 
babası Ali’ye aşağıdakilerden han-
gisini seçmesini önermiştir? 

 
A) Hava gözlem kolu 
B) Trafik kolu 
C) Tiyatro kolu 
 
 
 
 
 
13. Ayşe Öğretmen’in arabasının camını 

kim kırmıştır? 
 
A) Saadet Öğretmen’in oğlu 
B) Ayşe Öğretmen’in oğlu 
C) Ali’nin sıra arkadaşı 
 
 
 
 
14. Ali ve arkadaşlarının, yeni projeleri 

rafa kaldırmak zorunda kalmalarının 
sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Ödev projeleri  
B) Proje yapmayı artık sevmemeleri 
C) Proje konularını beğenmemeleri 
 
 
 
 
 
 
15. Ali, kaydolduğu futbol okulunda 

aşağıdakilerden hangisini 
yaşamıştır? 

 
A) Arkadaşlarından daha hızlı koşarak 

spor öğretmeninin takdirini kazanmıştır 
B) En çok golü kendisi atarak arka-

daşlarını kıskandırmıştır 
C) Çok yorulmuş ve daha ilk günden okul-

dan kurtulmayı düşünmüştür 
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16. Ali, annesinin yeniden çalışacağını 
öğrenince kendini nasıl 
hissetmiştir? 

 
A) Heyecanlı 
B) Umursamaz 
C) Üzgün 
 
 
 
 
 
17. Ali’nin annesinin mesleği aşağıda-

kilerden hangisidir? 
 
A) Hekim 
B) Öğretmen 
C) Hemşire 

 
 
 
 

18. Babası, Ali’nin büyüyünce hangi 
mesleği yapmasını istiyor? 

 
A) Hekim 
B) Pilot 
C) Mühendis 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Ali’nin gittiği okulun bahçesine bas-

ketbol potası takılmasının amacı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Öğrencilerin boylarının uzamasını 

sağlamak  
B) Bir okul takımının kurulmasını sağla-

mak 
C) Öğrencilere basketbol sevgisi kazan-

dırmak 

20. Ali, okul disiplin kurulunun, kendi-
sine yönelttiği suçlamalar karşısında 
aşağıdakilerden hangisini talep 
etmiştir? 

 
A) Avukatını 
B) Annesini 
C) Sınıf öğretmenini 

 

 
21. “……, 1899 yılında yakınlarında altın 

madeni keşfedilmesi üzerine bir sınır 
kasabası olarak kuruldu. Altının tüken-
mesiyle birlikte pek çok kişi kasabadan 
ayrıldı.” 

 
Yukarıdaki alıntıda anlatılmaya çalışılan 
yer neresidir? 
 
A) Bluff 
B) Safety 
C) Nome 
 
 
 
22. Kızak sürücülerine verilen genel 

isim aşağıdakilerin hangisidir? 
 
A) Muster 
B) Malamut 
C) Kaasen 

 

 
23. Nome kentinde ortaya çıkan krizin 

sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Kolera salgını 
B) Difteri salgını 
C) Tifüs salgını 

 
21-40 arasındaki sorular “KAHRAMAN 
KÖPEK BALTO” adlı kitaba ait soru-

lardır. 
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24. “Seppela gibi adamlar için bir firmayla 
çalışmak, yalnız köpek yarışları arasın-
da vakit doldurmak anlamına geliyor-
du.” 
 
Yukarıdaki parçada adı geçen Sep-

pala’nın çalıştığı firmanın adı aşağıda-
kilerden hangisidir? 
 
A) Nome Altın İşletmeleri 
B) Hammon Birleşmiş Altın Tarlaları 
C) Hammon Altın İşletmeler 
 
 
 
 
25. “Seppela yarış takımını kurarken en 

sevdiği köpek cinsini tercih ediyordu ve 
diğer sürücülere de bu cinsi tavsiye 
ediyordu.” 
 
Yukarıda belirtilen kızak köpeği cinsi 

hangi bölgede ortaya çıkmıştır? 
 
A) Bering Denizi kıyısındaki Sibirya’nın 

hemen karşısında bulunan Alaska’da 
B) Bering Denizi içlerindeki Sibirya’nın 

hemen karşısında bulunan Alaska’da 
C) Bering Denizi kıyısındaki Alaska’nın 

hemen karşısındaki Sibirya’da 
 
 
 
 
26. Daniel’s Körfezi’nin çevresinde siyah 

kum olduğu keşfedilince insanlar Bluff’a 
akın etmişti. Çünkü siyah kumun 
…………… anlamına geldiğini 
düşünüyorlardı. 

Yukarıdaki parçada boş bırakılan 
yere aşağıdaki ifadelerden hangisi 
gelmelidir? 

 
A) orada altın bulunduğu 
B) orada çok balık olduğu 
C) orada inci bulunduğu 

27. Nome’de ortaya çıkan salgın has-
talığın tek çaresi hangi ilaçtır? 

 
A) Antitoksin aşısı 
B) Antitoksin serumu 
C) Antitoksin hapı 
 
 
 
 
 

28. I.  Komutlara nasıl cevap vereceğini 
bilir. 
II. Takımını nasıl canlı tutacağını bilir. 
III. Diğer köpekler üzerinde hâkimiyet 
kurar. 
 

Yukarıda özellikleri verilen köpek 
hangisidir? 

 
A) Yardımcı köpek 
B) Lokomotif köpek 
C) Lider köpek 

 
 
 
 
 

29. Nome’de baş gösteren salgın has-
talık ile mücadele eden doktor kim-
dir? 

 
A) Emily Morgan 
B) Curtis Welch 
C) Leonhard Seppela 
 

 
 
 
 

30. Nenana ile Nome şehirleri arasında 
rekor yolculuk süresi en az kaç gün 
olarak bilinmektedir? 
 

A) 7 gün 
B) 8 gün 
C) 9 gün 
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31. Alaska’nın yerli halkına verilen isim 
neydi? 
 

A) Inuitler 
B) Iditarod 
C) Galena 

 
 
 
 
 

32. Yukon Nehri boyunca kızak sürücü-
lerini bazı tehlikeler beklemektedir. 
Aşağıdakilerden hangisi bu tehlike-
lerden biri olarak belirtilmemiştir? 

 
A) Kolayca kaybolmak 
B) Şiddetli rüzgârlara hedef olmak 
C) Vahşi hayvanların saldırısına uğramak 

 
 
 
 
 

33. Alaska’da yaşadığı belirtilen yaban 
hayvanlarından hangisi kızak köpek-
leri için en tehlikelidir? 
 

A) Kutup ayıları 
B) Kurtlar 
C) Geyikler 

 
 
 
 
 

34. “Alaska sahil şeridinde U şeklinde bir 
körfez oluşturur. Bering Denizi’nin buz 
gibi suları bu girintiyi buz kitleleriyle 
doldurur. Çok sayıda kızak sürücüsü, 
sahilden dolaşmak yerine bu buz kütle-
lerinin üzerinden geçme riskini almış-
tır.” 
 

Yukarıda tanıtılan yer neresidir? 
 

A) Yukon Nehri 
B) Golovin Kasabası 
C) Norton Boğazı 

35. “Olson, yola çıktığı için mutluydu. Go-
lovin, ona ne amaçla yarıştığını hatır-
latmıştı. 1918’de kasabada bir ….  sal-
gını olmuş, pek çok kişi sevdiklerini bu 
hastalığa kurban vermişti.” 
 

Yukarıdaki alıntıda boş bırakılan yere 
aşağıdakilerin hangisi gelmelidir? 

 
A) Grip 
B) Kolera 
C) Verem 

 
 
 
 
 

36. “Kaasen, artık yoğun tipide köpeği gö-
remese de Balto’nun kızağı kendinden 
emin bir şekilde çektiğini hissediyordu. 
Köpek, attığı her adımda kızak sürücü-
süne bir mesaj veriyordu.” 
 

Bu mesaj aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Güven bana fakat yine de kontrol sen-
de 

B) Güven bana. Takımımızı eve götüre-
ceğim 

C) Ne yaptığımı bilmiyorum galiba bugün 
şanssız günümüz 
 
 
 
 
 
 
 

37. Kaasen ve köpekleri, Safety Lima-
nı’na yaklaşık on altı kilometre uzak-
lıkta yollarına devam ederken köpek-
lerin aniden durmasının nedeni ne-
dir? 
 
 

A) Köpeklerin aşırı yorulması 
B) Kızağın devrilmesi 
C) Üzerinde durdukları buzun kırılması 
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38. Kaasen, Safety Limanı’na varınca 
serumları kime aktaracaktı? 
 

A) Olson 
B) Ed Rohn 
C) Morgan 

 
 
 
 
 

39. Los Angeles’ta küçük bir müzeye 
satılan kızak köpeklerinin mutsuz 
olma sebebi neydi? 
 

A) Müzede kötü muameleyle karşılaşmış-
lardı 

B) Sıcak iklim nedeniyle sağlıklarının bo-
zulması 

C) Müzede kendilerine verilen yemekleri 
beğenmiyorlardı  

 
 
 
 
40. The New York Times gazetesinin ya-

yımladığı ve Balto’nun öldüğünü ifa-
de eden hatalı haberin tarihi nedir? 

 
A) 4 Ocak 1925 
B) 7 Şubat 1925 
C) 9 Şubat 1925 

 
 

 
 
 
 

 
 

41. Uzungöl’ün etrafındaki ormanı 
oluşturan ağaç cinsi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

  
A) Kavak 
B) Kestane 
C) Ladin 

42. Levent ve arkadaşlarının gezi 
plânında hangi iller yer almıştır? 

 
A) Trabzon, Erzurum, Kahramanmaraş, 

Hatay, Diyarbakır 
B) Trabzon, Erzurum, Diyarbakır, Gazian-

tep, Hatay 
C) Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep, 

Şanlıurfa, Hatay 

 
 
 
 
 
 

43. Aşağıda, hikâyede adı geçen bazı 
karaktere ait bilgiler verilmiştir. Bu-
na göre hangi karakterin özellikleri 
doğru verilmiştir? 

 
A) Mert; Levent’in kardeşi, Kamil’in arka-

daşıdır. 
B) Levent; Kamil’in teyzesinin çocuğu, 

Mert’in ağabeyidir. 
C) Kamil; Mert’in ağabeyidir, balık yemeyi 

sever 
 
 
 
 
 
 
44. “Trabzon ……….  benzeyen şekiller 

üzerine kurulmuş. Bu yüzden bu şehre 
.......... anlamına gelen ………. 
denmiş.” 
 

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıda-
kilerin hangisi getirilmelidir? 
 
A) Masaya, sandalye, Trabezonus 
B) Masaya, masa, Trapezus 
C) Koltuğa, koltuk, Trabizonus 
 

 
41-60 arasındaki sorular “LEVENT 
TRABZON’DA” adlı kitaba ait soru-

lardır. 
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45. Gruptaki öğrenciler, Tabakhane Köp-
rüsü’ne geldiklerinde tarihi bir yapının 
üzerinde olduklarının farkına 
varamıyorlar. Öğrenciler köprünün da-
ha önce gördükleri köprülere benze-
meyen, değişik bir köprü olduğunu 
ifade ediyorlar. 

Bu durumun nedeni aşağıdakilerin 
hangisinde verilmiştir? 
 
A) Köprünün uzaktan balığa benzemesi 

ve üzerinde balık resimlerinin bulun-
ması 

B) Köprünün altındaki boşluğun gözük-
memesi ve köprü ayağının olmaması 

C) Köprünün altından geçen bir akarsuyun 
olmaması 

 
 

46. Trabzon’un tarihinde önemli bir yere 
sahip olan hangi Osmanlı sultanı 
“muhteşem” olarak anılmaktadır? 
 

A) Kanuni Sultan Süleyman 
B) Fatih Sultan Mehmet 
C) Sultan II. Abdülhamit Han 
 
 
 
 
 
47.  
• 1300’lü yıllarda III. Aleksis tarafından 

yaptırıldı. 
• Zaman içinde ana binasına yeni binalar 

eklendi. 
• Son halini 1800’lü yıllarda aldı. 

Yukarıda anlatılan tarihi yapı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Kızlar Manastırı 
B) Sümela (Meryem Ana) Manastırı 
C) Cephanelik 

48. 1887 yılında yapıldığı sanılan, 1916 
ile 1918 yılları arasında Trabzon’un 
Ruslar tarafından işgali sırasında 
askeri cephanelik olarak kullanılan 
ve adını da buradan alan tarihi 
Cephanelik binasında gerçekleşen 
patlamanın tarihi aşağıdakilerin 
hangisidir? 

 
A) 4 Haziran 1919 
B) 8 Haziran 1919 
C) 9 Temmuz 1919 

 
 

 
49. Levent, Bedesten’ de gördüğü telkâriyi 

başka bir ilimizde de gördüğünü ifade 
ediyor.  
 

Bu ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Mardin 
B) İstanbul 
C) Mersin 
 
 
 
 
 
50. I. Camii  

II. Müze 
III. Kilise  
IV. Depo ve hastane 
V. Tekrar Camii 

 
Yukarıda, Ayasofya’nın geçmişte 

hangi amaçlarla kullanıldığı karışık bir 
şekilde verilmiştir. Kronolojik olarak 
geçmişten günümüze doğru kullanılış 
amacını gösteren doğru sıralama 
aşağıdakilerin hangisidir? 
 
A) III, IV, I, II, V 
B) III, I, IV, II, V 
C) IV, I, II, III, V 
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51. Mert, tarihi Cephanelik binasının 
içinde rahatça yemek yiyenleri 
görünce neden şaşırmıştır?  

 
A) Herkes balık yediği için 
B) Binanın patlamasından korktuğu için 
C) Bazı kişiler ayakta yediği için 
 
 
 
 
 
52. Hikâyedeki bilgilere göre, Trabzon 

kenti için aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 
 

A) Yavuz’un fethettiği, Kanuni’nin yönet-
tiği, Fatih’in doğduğu şehir 

B) Fatih’in fethettiği, Kanuni’nin yönettiği, 
Yavuz’un doğduğu şehir 

C) Fatih’in fethettiği, Yavuz’un yönettiği, 
Kanuni’nin doğduğu şehir 

 
 
 
 
53. Gülbahar Hatun Camii’ne adını veren 

ve caminin yanında türbesi bulunan 
Gülbahar Hatun, hangi Osmanlı 
padişahının annesidir? 
 

A) Fatih Sultan Mehmet  
B) Kanuni Sultan Süleyman 
C) Yavuz Sultan Selim 
 
 
 
54. “Ayasofya” kelimesinin anlamı 

aşağıdakilerin hangisidir? 
 
A) Kutsal Bilginlik 
B) Kutsal Bilgi 
C) Kutsal Bina 
 

55. Geçmişte zindan olarak kullanılan 
Zağnos Burcu, daha sonra hangi 
isimle kütüphane olarak hizmet ver-
miştir? 

 
A) İsmail Hakkı Berkmen Tarih Kütüpha-

nesi 
B) İsmail Hakkı Halk Kütüphanesi 
C) Hüseyin Avni Aker Tarih Kütüphanesi 

 
 
 
 
 

56. I. Eskiden Rum bir aileye aitti 
II. Zamanla değişik kişilerin eline geçti 
III.2001 yılından beri müze olarak 
kullanılmaktadır 
 
Yukarıda özellikleri verilen tarihi 

bina aşağıdakilerden hangisidir?  
 
A) Trabzonspor Müzesi 
B) Ayasofya Müzesi 
C) Trabzon Müzesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57.  Ayasofya’nın müze olarak 

kullanıldığı yıllar aşağıdakilerin han-
gisinde doğru olarak verilmiştir? 

 
A) 1964’ten 2013’e kadar 
B) 1964’ten 2010’a kadar 
C) 1961’den 2013’e kadar 
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58. Ayasofya Camii’nin yanında bulunan 
ve 1427 yılında yapıldığı düşünülen 
kule ne amaçla yapılmıştır? 

 
A) Gözetleme kulesi 
B) Güvercin Yuvası 
C) Çan Kulesi 
 
 
 
 
59. Uzungöl’de bulunan ve “ağaçtan ev” 

anlamına gelen konutlara ne ad  
verilir? 

 
A) Doğal ev 
B) Bungalov 
C) Kameriye 

 
 
 

60. Sümela Manastırı’nı da içine alan 
Milli Park’ın adı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
A) Altındere Milli Parkı  
B) Gümüş Vadi Milli Parkı 
C) Yeşil Vadi Mili Parkı 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Test bitti. 
 
Lütfen cevaplarınızı kontrol ediniz 
ve cevap kâğıdına kodlamayı unut-
mayınız. 
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SINAV BAŞLAMADAN AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ 
 

1. Öğrenciler, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zo-
rundadırlar. 

2. Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerini doğru kodlayınız. 
3. Sınav başladıktan sonra öğrencilerin salon görevlileri veya birbirleri ile ko-

nuşmaları; kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 
4. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın 

dışına taşırmadan kodlayınız. 
5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını yıpratmadan 

temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 
6. Cevap kâğıdınızı silinmeyen bir kalemle imzalayınız. 
7. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini 

sağlayınız. 
8. Soru kitapçığı üzerinde yapılsa dahi optik kâğıda işaretlenmeyen cevaplar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 
9. Sınav puanınızın hesaplanmasında sadece doğru cevaplarınız dikkate alınacak 

olup doğru sayısının eşit olması halinde yanlış cevap sayısına bakılacaktır. 
Doğru ve yanlış cevap sayılarının eşitliğinde doğum tarihlerine bakılacaktır. 

10. Sınav bitiminde, cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. 
11. Sınav sırasında cep telefonu, bilgisayar vb. elektronik cihazları yanınızda 

bulundurmanız halinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 
12. Cevap kâğıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde 

önünüzde bulundurunuz. 
13. Sınavınızın değerlendirilmesi aşamasında, toplu kopya tespiti veya başka 

adayın sınav evrakını kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 
14. Cevap kâğıdını teslim etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır. 

 
Hepinize başarılar dileriz. 

 
(Sınav görevlisi başlama ve bitiş saatini tahtaya 

yazacaktır.) 
 

10.00-11.20 
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● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz. 
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. 
● Başlama zilini bekleyiniz. 

 

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının 
Trabzon Millî Eğitim Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgi-
sayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla 
kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazır-
lanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 
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