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39. Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç, ağırlıklı 
olarak iç bölgelerde yetiştirilen şeker pan
carının tarımı

•  Kayseri

•  Ankara

• Van

• Uşak

illerinde yapılmaktadır. Güneydoğu Anado
lu Bölgesi'ndeki Batman'da ise şeker pan
carı yetiştirilmez.

40.

i)

Denizlerde balık miktannı suda çözünmüş 
oksijen oranı belirler. Soğuk sularda, çö
zünmüş oksijen oranı daha fazladır. Dola
yısıyla, enleme bağlı olarak suyu daha so
ğuk olan Karadeniz'de balık miktarı daha 
fazladır.

41. • Ovaakça, enerji kaynağı olarak doğal 
gaz

• Ambarlı, enerji kaynağı olarak doğal gaz

• Çatalağzı, enerji kaynağı olarak taş kö
mürü

• Kemerköy, enerji kaynağı olarak linyit

kullanmaktadır. Karbon içeren bu fosil 
yakıtların kullanımı karbon salınımına yol 
açmaktadır.

Denizli Sarayköy’de ise jeotermal kaynak
lar kullanılmaktadır.

42. Sanayi faaliyetleri ile ortaya çıkan gaz, sıvı 
ve katı atıklar

•  hava

•  su

•  toprak

• besin

kirliliklerine yol açmaktadır.
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43. •  Kayseri -  Niğde arasında

•  Samsun-Amasya arasında 

« Adana -  Mersin arasında

•  Kars -  Erzurum arasında

demir yolu bulunur. Dolayısıyla birbirine 
komşu bu şehirler arasında tren yolculuğu 
yapılabilir.

Ancak ne Şanlıurfa ne de Adıyaman demir 
yoluna sahiptir. Dolayısıyla bu şehirler ara
sı yolculuk tren ile yapılamaz.
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44. Sarp sınır kapısı Gürcistan ile 

Gürbulak sınır kapısı Iran ile 

İpsala sınır kapısı Yunanistan ile 

Kapıkule sınır kapısı Bulgaristan ile 

bağlantıyı kurar.

Cilvegözü sınır kapısı ise Irak ile değil Su
riye ile bağlantı kurar.

46. Bireyler arası ticari ilişkileri düzenleyen ve 
özel hukuk dalları arasında yer alan ticaret 
hukukunun alt dalları şunlardır:

•  Ticari İşletme Hukuku

• Şirketler Hukuku

• Kıymetli Evrak Hukuku

• Sigorta Hukuku

• Deniz Ticareti Hukuku

Ancak bankacılık hukuku, ticaret hukuku
nun alt dallarından olmamakla birlikte kar
ma hukuk dalları arasında yer alan ayn bir 
hukuk dalıdır.

45. •  KOP

•  GAP

•  DAP

• YHGP

bölgesel planları sulama projelerine sahip
tir.

Her mevsimi yağışlı Doğu Karadeniz Bölü
mü illerini kapsayan DOKAP'ta ise sulama 
projeleri yer almaz.

47. Hukuk devletinde bulunması gereken özel
likler şunlardır:

•  Yasama işlemlerinin yargısal denetime 
tabi olması

•  Yürütme işlemlerinin yargısal denetime 
tabi olması

•  Yargı bağımsızlığının sağlanması

•  Temel haklann güvence altına alınması

•  Yasaların genel olması

•  Yasalann anayasaya aykırı olmaması

•  Hukukun genel ilkelerine bağlılık

•  Adil yargılanma hakkının olması

•  Kuvvetler ayrılığının benimsenmesi

•  Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı

•  idari faaliyetlerin belirliliği ilkesi

•  İdarenin mali sorumluluğunun olması

•  Kanuni hâkim güvencesi

Görüldüğü üzere idarenin mali sorumlulu
ğunun olması da hukuk devletinin bir so
nucudur.

48. Dernekler ve şirketler kişi topluluğu şeklin
de örgütlenmiş özel hukuk tüzel kişileridir. 
Dolayısıyla İhtiyaç Yayıncılık Ltd. Şti. ve 
Kastamonu Dayanışma Derneği kişi toplu
luğu olarak örgütlenmiş özel hukuk tüzel ki
şileridir. Belediyeler, il özel idareleri ve köy
ler kişi topluluğu niteliğindeki kamu tüzel 
kişileridir. Dolayısıyla Kırşehir İl Özel İda
resi ve Bingöl Belediyesi de kişi topluluğu 
şeklinde örgütlenmiş kamu tüzel kişileridir. 
Ancak üniversiteler mal topluluğu şeklinde 
örgütlenmiş kamu tüzel kişileridir.
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