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 ¬ 2019’da Çin tarafından ilk kez 
ayda yetiştirilen ve filiz veren tarım 
ürünü pamuktur.

 ¬ 2019’da ilk kez Ay’ın karanlık yü-
zeyine uydu indiren ülke Çin’dir.

 ¬ 2019’da dünyanın genetiği değişti-
rilmiş ilk bebekleri Luna ve Nana 
Çin’de doğmuştur.

 ¬ Türkiye'nin ilk Safari Parkı Gazian-
tep'te açılmıştır.

 ¬ 2020 Teknofest'in Gaziantep’te ya-
pılacağı duyuruldu.

 ¬ Teknofest Dünyanın en büyük ha-
vacılık, uzay ve teknoloji festiva-
li olarak bilinmektedir.

 ¬ Teknofest Eylül 2019’da Atatürk 
Havalimanı’nda gerçekleştirilmişti.

 ¬ Uzunluğu 55 km olan dünyanın 
deniz üzerindeki en uzun köprüsü 
Çin’de açılmıştır.

 ¬ "Bursa İpeği" Coğrafi İşaret Tescil 
Belgesi almıştır.

 ¬ TÜRKSOY 2020 yılını “Abay Ku-
nanbay Yılı” olarak ilan etmiştir.

 ¬ Kazakistan Kültür ve Spor Bakan- 
lığı'nın destekleriyle hazırlanan "İlk 
Türk Kadın Hükümdar Tomris" 
filmi 2 yıl süren çekimlerin ardın-
dan tamamlandı.

 ¬ 2021'de Hatay'da gerçekleşecek 
EXPO'nun teması Medeniyetler 
Bahçesi'dir.

 ¬ Kırgızistan Kültür Bakanı Azamat 
Camankulov, Özbekistan’ın Hive 
şehrinin TÜRKSOY tarafından oy 

birliği ile “2020 Türk Dünyası Kültür 
Başkenti” seçildiğini duyurmuştur.

 ¬ Dünya Seyahat Gazetecileri ve 
Yazarları Federasyonunun  verdiği 
Turizmin Oskarı olarak nitelendi-
rilen “Altın Elma Ödülü” 2020’de 
İzmir’e verilmiştir.

 ¬ Zeugma Mozaik Müzesi, 9 Eylül 
2011 tarihinde Gaziantep'te açılan 
ve 1700 metrekarelik mozaik ile 
dünyanın ikinci büyük mozaik mü-
zesi olma özelliğini taşıyan müze-
dir. (2018 E-KPSS Sorusu)

 ¬ 52 Odaya sahip Belağası yeraltı 
şehri Kayseri’de keşfedilmiştir.

 ¬ Dünyanın en büyük su altı peri ba-
caları Van Gölü’nde keşfedilmiştir.

 ¬ Şubat 2020 tarihinde Kanada mer-
kezli düzenlenen "Uluslararası 
Caribou Matematik Yarışması"nda 
Elanur Akıncı birinci olmuştur.

 ¬ Diyanet İşleri Başkanlığı tarafın-
dan düzenlenen "İyilik Ödülü" bu 
sene Gamze Özçelik'e verilmiştir.

 ¬ Türkiye’de ilk topraksız tarım Gire-
sun ilinde başlamıştır.

 ¬ ABD’nin New Jersey Eyaleti Polis 
Teşkilatı'nda 32 yıldır görev yapan 
İbrahim Mike Baycora, Paterson 
kentine atanan ilk Türk kökenli em-
niyet müdürü oldu. 

 ¬ Adana'da "Nisan'da Adana'da" 
te masıyla düzenlenecek olan 8. 
Uluslarara sı Portakal Çiçeği Kar-
navalı, corona virüs salgını nede-
niyle iptal edildi.
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 ¬ Aralık 2019 tarihinde 120 bin do-
lara satılan ve koli bandı ile du-
vara yapıştırdığı muzdan oluşan 
eserin sahibi kimdir? 
Maurizio Cattelan

 ¬ 24 Ocak 2020 tarihinde 44 kişinin 
yaşamını yitirdiği deprem felake-
ti hangi iki ilimizi etkilemiştir?
Elazığ - Malatya

 ¬ 1915 olaylarını sözde 'Ermeni 
soykırımı' olarak kabul eden se-
nato hangi ülkededir?
ABD

 ¬ TIME Dergisi 2019'da yılın kişisi 
olarak kimi seçmiştir?
Greta Thunberg

 ¬ 2019'da Dünya'nın en tehlikeli 
şehri seçilen yer neresidir?
Venezuela'nın başkenti Caracas 
bağımsız bir kuruluş olan ''Kamu 
Güvenliği ve Ceza Hukuku Vatan-
daşlar Konseyi'' tarafından dünya-
nın en tehlikeli şehri seçildi. 

 ¬ “Çölün Gelini” olarak adlandı-
rılan ve UNESCO Dünya Kültür 
Miras Listesinde yer alan Palmi-
ra Antik Kenti hangi ülkededir?
Suriye

 ¬ Dünya’nın ilk yapay zeka bakanı 
hangi ülkeden seçilmiştir?
Suudi Arabistan

 ¬ Aralık 2019'da tanıtımı yapılan 
yerli otomobilimiz TOGG hangi 
şehirde üretilecektir?
Bursa

 ¬ 2019 Aralık ayında İngiltere'de 
inşa edilen ve Avrupa'nın ilk 
çevre dostu camisinin adı nedir?
Cambridge Camisi

 ¬ Kasım 2019 tarihinde Türki-
ye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz 
yetki alanlarıyla ilgili "Münhasır 
Bölge Anlaşması" yaptığı ülke 
hangisidir?
Libya

 ¬ Koronavirüs'e verilen yeni ad 
nedir?
COVID-19

 ¬ NATO Üyesi olan Türkiye, S400 
füzelerini hangi ülkeden almış-
tır?
Rusya
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Yeni Tip Koronavirüs 
(Covid-19) Nasıl Ortaya Çıktı?
Çin’in Hubei eyaletinde yer alan Wu-
han şehrindeki “Huanan” isimli deniz 
ve et ürünleri pazarından kaynaklan-
dığı düşünülen yeni tip Koronavirüs İlk 
kez 2019 Aralık ayında görüldü. “2019-
nCoV” olarak adlandırılan virüs, Ko-
ronavirüs ya da Corona Virüsü adıyla 
biliniyor. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 11 Şu-
bat’ta koronavirüs kaynaklı hastalığa 
Covid-19 adını verdi. 

Hastalık daha sonra küresel salgın 
anlamına gelen “pandemi” olarak ilan 
edildi. 

WHO Başkanı Tedros Adhanom Gheb-
reyesus, Covid-19’un “korona”nın 
co’su, “virüs”ün vi’si ve hastalık kelime-
sinin İngilizcesi “disease” sözcüğünün 
d’sinden türetildiğini söyledi.

Korona Tipi Virüs Ailesi
Koronavirüs’ler, Orta Doğu Solunum 
Sendromu (MERS) ve Ağır Akut So-
lunum Sendromu (SARS) gibi ciddi 
hastalıklara neden olan bir virüs ailesi-
dir. Yapılan kapsamlı araştırmalar so-
nucunda, SARS’ın misk kedilerinden, 
MERS’in ise tek hörgüçlü develerden 
insanlara bulaştığı ortaya çıkmıştır. 
Henüz insanlara bulaşmamış olan an-
cak hayvanlarda saptanan birçok koro-
navirüs mevcuttur. 

SARS, 21. Yüzyılın ilk uluslararası 
sağlık acil durumu olarak 2003 yılın-

da, daha önceden bilinmeyen bir vi-
rüs halinde ortaya çıkmış olup dünya 
çapında 8422 vaka görülmüş ve 916 
kişinin hayatını kaybetmesine neden 
olmuştur. Yaklaşık 10 yıl sonra Koro-
navirus ailesinden, daha önce insan 
ya da hayvanlarda varlığını göster-
memiş olan MERS, Eylül 2012’de ilk 
defa insanlarda Suudi Arabistan’da 
tanımlanmış; ancak daha sonra aslın-
da ilk vakaların Nisan 2012’de Ürdün 
Zarqa’daki bir hastanede görüldüğü 
ortaya çıkmıştır. 

Covid-19 Nasıl Bulaşır?
COVID-19 virüsü kişiden kişiye, hasta 
bir kişi tarafından öksürme, hapşırma 
veya solunum esnasında havaya atı-
lan küçük damlacıklar yoluyla bulaşır. 

Hasta kişinin yakınında bulunan diğer 
kişiler havadaki damlacıkları soluyarak 
enfekte olabildikleri gibi, damlacıkların 
etraftaki nesnelere ve yüzeylere düş-
mesi ve insanların buralara temas et-
miş kirli elleriyle gözlerine, burunlarına 
veya ağızlarına dokunmasıyla da has-
talığa yakalanmaları mümkündür. 

Bu yüzden hasta olan ya da hasta 
olma ihtimali olan bir kişiyle arada 1 
metreden daha fazla mesafe bulun-
durmak ve elleri sık sık yıkamak çok 
önemlidir.
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Covid-19 Kapsamında 
Dünya’da Yaşanan 

Gelişmeler
Korona virüsün ilk çıkış yeri neresi 
olmuştur?

Çin’in Hubei eyaletinde yer alan Wu-
han şehri

Koronavirüs’ün merkezi Çin’den 
sonra hangi ülkelere geçmiştir?

Çin’den sonraki merkez İtalya daha 
sonra da ABD olmuştur.

Koronavirüs’le mücadelede ülkeler 
başlıca hangi önlemleri almıştır?

 ¬ Aşı kitlerinin tedarik edilerek müm-
kün olduğunca çok kişiye aşı testi-
nin uygulanması

 ¬ Virüsü tedavi edecek ilaç çalışma-
ları

 ¬ Virüse karşı kullanılacak aşı çalış-
maları

 ¬ Karantina uygulamaları, sosyal ha-
yatın kısıtlanması, sokağa çıkma 
yasakları

 ¬ Virüs için yeni hastanelerin açıl-
ması

 ¬ Solunum cihazı vb sağlık ekipman-
larının üretilmesi

Koronavirüs’le mücadelede diğer 
ülkelerden farklı yol izleyen ülke 
hangisidir?

İngiltere (Birleşik Krallık), virüsü engel-

lemek yerine halk arasında yayılarak 
bağışıklığın sağlanması yöntemini be-
nimsemiş ancak virüsün hızla yayılma-
sı sonucu bu politikadan vazgeçmek 
zorunda kalmıştır.

Dünya Tarihindeki 
Önemli Salgın Hastalıklar
Rus Gribi
Rus gribi olarak bilinen bu salgın influ-
enza kaynaklı yaşandı. 1889’da Buha-
ra, Canada ve Grönland’da neredeyse 
aynı anda görüldü. 1 milyon kişinin ölü-
müne sebep oldu.

İspanyol Gribi
Birinci Dünya Savaşı’nın son yılında 
H1N1 olarak sınıflandırılan influenza 
pandemisi tüm dünyayı kasıp kavurdu. 
Yaklaşık 500 milyon insanın üç yıl sü-
ren salgından etkilendiği düşünülüyor. 
40-50 milyon kişinin hayatını kaybet-
mesine sebep oldu.

Asya Gribi
İnfluenza virüsü yine dünya genelinde 
etkisini gösterdi. Bu sefer H2N2 olarak 
adlandırılan versiyonu 1958 yılında 
Çin’de ortaya çıktı ve 1,1 milyon kişinin 
ölümüne sebep oldu.

HIV/AIDS
1908 yılında ilk defa Kamerun’da orta-
ya çıktığı iddia edilen virüsün tedavisi 
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92. Oscar Ödülleri

Ödül Adı Film Adı Kişi / Ülke
En İyi Film Parasite
En İyi Kadın Oyuncu Judy Renée Zellweger
En İyi Erkek Oyuncu Joker Joaquin Phoenix
En İyi Yönetmen Parasite Bong Joon-ho
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Marriage Story Laura Dern

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Once Upon a Time in 
Hollywood Brad Pitt

En İyi Yabancı Film Parasite Güney Kore
En İyi Belgesel American Factory ABD
En İyi Animasyon Filmi Toy Story 4

77. Altın Küre Ödülleri

Ödül Adı - Alanı Film Adı Oyuncu Adı
En İyi Film (Drama) 1917

En İyi Film (Müzikal/Komedi) Once Upon a Time in 
Hollywood

En İyi Film (Animasyon) Missing Link
En İyi Erkek Oyuncu (Drama) Joker Joaquin Phoenix
En İyi Kadın Oyuncu (Drama) Judy Renée Zellweger
En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/
Komedi) Rocketman Taron Egerton

En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/
Komedi) The Farewell Awkwafina

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Once Upon a Time in 
Hollywood Brad Pitt

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Marriage Story Laura Dern
En İyi Yönetmen 1917 Sam Mendes

En İyi Senaryo Once Upon a Time in 
Hollywood

En İyi Film Müziği Joker Hildur 
Guðnadóttir

En İyi Yabancı Film Parasite
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Ekonomik Projeler56

SORU & CEVAP & TEKRAR

 ¬ Karadeniz’i Erzurum üzerinden 
İran’a bağlayan, Hopa – Artvin 
karayolu güzergahında açılan 
tünelin adı nedir?
Cankurtaran Tüneli

 ¬ Türkiye’nin en büyük Avrupa’nın 
ikinci en büyük botanik bahçesi 
olan bahçenin adı nedir?
Türkiye Milli Botanik Bahçesi

 ¬ Çanakkale Boğazı’nın ilk, Mar-
mara Bölgesi’nin beşinci asma 
köprüsünün adı nedir?
Çanakkale 1915 Köprüsü

 ¬ Türkiye’nin ilk su altı müzesi 
hangi ilimizde açılmıştır?
Antalya

 ¬ Türk Seddi nedir?
Türkiye ile Suriye arasındaki sınır 
bölgesine yapılan ve dünyanın en 
uzun üçüncü duvarı olma özelliği 
taşıyan, bu kapsamda 911 kilomet-
relik beton bloklardan oluşan örme 
duvardır. Bu duvara Türk Seddi adı 
verilmiştir.

 ¬ Yavuz Sultan Selim Köprüsünün 
mimarı kimdir? 
Fransız yapı mühendisi Doktor  
Michel Virlogeux

 ¬ Türkiye’nin ilk şehir hastanesi 
hangi ilimizdedir? 
Yozgat

 ¬ Ulusa Sesleniş’in ismi ne olarak 
değiştirilmiştir?
Millete Hizmet Yolunda

 ¬ Türkiye’nin yurt dışındaki en 
büyük üssü hangi ülkeye açıl-
mıştır?
Somali

 ¬ Karabük Üniversitesi, Hicaz De-
miryolu çalışmaları dolayısıyla 
kime onursal doktora diploması 
vermiştir?
Sultan II. Abdülhamit

 ¬ Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
23 Nisan 1920’de çalışmalarını 
yürüttüğü bina şuan ne olarak 
kullanılmaktadır?
Kurtuluş Savaşı Müzesi

 ¬ Kasım 2019'da temeli atılan ve 
2020'de bitirilmesi planlanan 
Türkiye'nin ilk Bor Karbür Tesisi 
nerededir?
Balıkesir (Bandırma)

 ¬ İstanbul 3. Havalimanı 31 Ekim 
2018 tarihinde açılmış ve ilk se-
ferini hangi iki şehir arasında 
yapmıştır?
İstanbul – Ankara

 ¬ Made in Turkey damgalı ilk yer-
li cep telefonu üretimi Aralık 
2013’te nerede başlamıştır?
Manisa’da başlamıştır (Turkcell 
T40).


