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4. Ünite 2. Konu  
Enerji Kaynakları

A’nın Yanıtları

1. Günümüzde kullanılan enerjinin maliyetinin düşük, 
çevreye zarar vermeyen ........................................ ve 
güvenli olmasına önem verilmektedir.

2. Dünya’mızı diğer gezegenlerden farklı kılan, can-
lıların yaşaması için gereken ortamın yanında 
......................... kaynaklarını da barındırmasıdır.

3. Hangi enerji kaynağı kullanılırsa kullanılsın sonuçta 
bu kaynakların ............................. kullanımı her za-
man önem taşımaktadır.

4. Güneş, ................   ......................... en büyük alternatif 
olabilecek, yenilenebilir bir enerji kaynağıdır.

5. Hidrojen enerjisinin insan ve çevre sağlığını tehdit 
edecek bir etkisi ............... .

6. .......................... enerji, yer altındaki su kaynaklarının 
mağmaya yakın olan bölgede mağma tarafından ısı-
tılması ile oluşan bir enerjidir.

7. ............................., bitki ve hayvan atıklarının değer-
lendirilmesine dayalı olan enerji üretimidir.

8. Taşkömürü, linyit, doğal gaz gibi ......................  .. 
................... çıkarılması, taşınması ve tüketilmesi sı-
rasında çevre kirlilikleri ortaya çıkmaktadır.

9. ..................   ......................, termik santraller gibi 
havayı kirleten gazlar bırakmaz. Ancak reaktörden 
çıkan kullanılmış yakıt ve küller yüksek .................... 
madde içerir.

10. Nükleer santrallerde ............................. parçalanma-
sı sırasında büyük miktarda enerji açığa çıkar.

11. Kullanılan enerjiyi kontrol altına alarak verimli kullan-
maya ............ ..................... denir.

yenilenebilir

enerji

tasarruflu

fosil yakıtlara

yoktur

Jeotermal

Biyokütle

fosil
yakıtların

radyoaktif

Nükleer santraller

atomların

enerji tasarrufu

12. Aşağıdaki resimlerin altındaki boşluklara enerji çeşi-
dini yazınız.

 

.......................... ..........................

.......................... ..........................

.......................... ..........................

.......................... ..........................

..........................

gel-git rüzgar

güneş nükleer

biyokütle dalga

hidroelektrik jeotermal

fosil yakıt
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B’nin Yanıtları

C’nin Yanıtları

(    ) 7. Dalga enerjisinden yararlanma çevreye hiçbir 

zararlı etkisi olmaması yönüyle çok avantajlıdır.

(    ) 8. Hidroelektrik enerjisi elde etmek için yapılan 

barajlar; büyük miktarda arazinin sular altında 

kalmasına neden olur.

(    ) 9. Günümüzde kızartma işleminde kullanılan 

yağlar ve hayvansal yağlar, biodizel hammad-

desi olarak kullanılmaktadır.

(    ) 10. Hidrojenin Dünya’mızda bol miktarda bulunma-

sı ve kirliliğe yol açmaması bu enerji kaynağı-

nın ilerde çokça kullanılacağı anlamına gelir.

(    ) 11. Nükleer enerji yenilenebilir enerji kaynağıdır.

(    ) 12. İnsanlar yaşamları için gerekli enerjiyi besin-

lerden alır. 

(    ) 13. Jeotermal enerji meteorolojik koşullardan etki-

lenmez.

D

D

D

D

Y

D

D

(    ) 1.  Ülkemiz güneş enerjisinden yararlanmaya 

uygun iklim koşullarına sahiptir.

(    ) 2.  Rüzgâr enerjisi çevreyi kirletmeyen bir enerji 

kaynağıdır.

(    ) 3. Doğal gaz, yer altındaki boşluklarda petrolün 

üzerinde oluşan bir gaz karışımıdır.

(    ) 4. Ülkemiz, petrol ve doğal gaz gibi temel enerji 

kaynaklarında dışa bağımlı değildir.

(    ) 5. Günümüzde petrol; konutların ısıtılmasından 

taşıtlara, plastik eşya yapımından asfalta 

kadar yaşamın pek çok bölümünde kullanıl-

maktadır.

(    ) 6. Nükleer santrallerde kullanılan soğutma suyu 

sıcak olarak çevreye bırakıldığında canlılara 

zarar vermez.

D

D

D

Y

D

Y

baraj gölü

şebekeye

JeneratörJeneratör
elektrik
dağıtım
elektrik
dağıtım

su akışı
kontrol vanası

türbin

baraj kapağı

1. Baraj gölünde biriken suyun enerjisi potansiyel ener-
jidir.

2. Su baraj gölünden elektrik santraline akarken suyun 
sahip olduğu potansiyel enerji kinetik enerjiye dönü-
şür.

3.  Barajdaki suyun potansiyel enerjisi kinetik enerjiye 
dönüşür. Dönüşen kinetik enerjiden yararlanılarak 
hidrolik türbinler döndürülür. Türbinlerin hareket ener-
jisi de jeneratörde elektrik enerjisine dönüşür.
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ENERJİ KAYNAKLARI 3

Test 1'in Çözümleri

1. Fosil yakıtlar ile nükleer enerji yenilenemez enerji 
kaynaklarıdır. Jeotermal enerji ise yenilenebilir enerji 
kaynağıdır.

Yanıt C dir.

2. Bugünkü hızla kullanıldığı taktirde gelecek 100 yıl 
içinde petrolün tükeneceği tahmin ediliyor.

Yanıt E dir.

3. Yapılan hesaplamalara göre Güneş çok uzun bir süre 
Dünya'nın enerji kaynağı olmaya devam edecektir.

Yanıt A dır.

4. I. Nükleer enerji üretilen santrallerin en önemli so-
runu atıkların imhasıdır. Bu santrallerde enerji 
elde edilirken yakıt olarak kullanılan radyoaktif 
elementlerin atıkları canlılara zarar verir. Bu atık-
ların zararsız hâle getirilerek depolanması gere-
kir.

II. Ayrıca nükleer santrallerde yakıt olarak kullanıl-
maya uygun radyoaktif element miktarı sınırlıdır.

III. Nükleer enerjiyi sorunsuz olarak kullanmak için 
ileri düzeyde teknoloji gerekir. Yani bu enerjiyi 
dünyadaki bütün ülkeler kullanamaz.

Yanıt D dir.

5. Nükleer santrallerde yakıt olarak uranyum, termik 
santrallerde kömür, hidroelektrik santrallerde su ham 
madde olarak kullanılmaktadır.

Yanıt E dir.

6. Günümüz teknolojisiyle jeotermal enerji kaynakların-
dan yararlanmak daha az maliyet gerektirir.

Yanıt B dir.

7. Rüzgar enerjisini elektrik enerjisine çeviren santraller 
günümüzde çok yaygın değildir.

Yanıt E dir.

8. Potansiyel 
enerji

Kinetik 
enerji

Elektrik 
enerjisi

 Hidroelektrik santrallerinde baraj gölündeki su, po-
tansiyel enerjiye sahiptir. Su, yüksek bir yerden akı-
tıldığında potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşür. 
Suyun kinetik enerjisi ise türbinlerdeki çarkları döndü-
rerek elektrik enerjisi elde edilir.

Yanıt A dır.

9. Termik santralde kullanılacak fosil yakıt kimyasal 
enerjiye sahiptir. Bu yakıttan ısı enerjisi elde edilir. Isı 
enerjisi ile elde edilen buhar kullanılarak türbinlerde 
kinetik enerji elde edilir. Bu kinetik enerji elektrik ener-
jisine dönüşür.

Yanıt C dir.

10. II ve III. öncüllerde verilen bilgiler doğrudur. III. öncül-
de verilen buhar, termik veya nükleer santrallerden 
elde edilir.

Yanıt B dir.

11. Kömür ve petrol fosil yakıtlardandır. Uranyum nükleer 
santrallerde kullanılır. Her üç madde için

I. Çerve kirliliği oluşturur.

II. Yenilenemez enerji kaynaklarıdır.

III. Dünya'daki miktarları sınırlıdır.

Yanıt E dir.
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4 4. Ünite: Enerji

6. Fosil yakıtların tümü enerji olarak kullanıldığında at-
mosfere bolca karbondioksit gazı salınımı gerçekle-
şir. Ayrıca fosil yakıtların kullanımı çevre kirliliği oluş-
turur.

 Hidrojen enerjisi kirlilik oluşturmaz.

 Jeotermal kaynakların az da olsa dışarıya karbondi-
oksit salınımı vardır ve jeotermal tesislerinin kuruldu-
ğu alanlarda çevre kirliliği oluşur

Yanıt B dir.

7. Jeotermal enerji, nükleer santrallerde yakıt olarak 
kullanılmaz.

Yanıt C dir.

8. Öncüllerde verilenlerin tümü güneş enerjisinin avan-
tajlarındandır.

Yanıt E dir.

9. Fotosentez yaparak güneş enerjisini depolayan bitki-
sel organizmaların kütlelerine biyokütle adı verilimek-
tedir. Evlerdeki meyve-sebze atıkları, kullanılmış yağ-
lar, mısır-buğday gibi bitkiler, gübre ve sanayi atıkları, 
hayvan dışkısı gibi kaynaklar biyokütle enerjisinin 
elde edildiği kaynaklardan bazılarıdır.

                                                                     Yanıt C dir.

Test 2'nin Çözümleri

1. Özellikleri verilen enerji kaynağı Güneş'tir.

Yanıt A dır.

2. Petrol, doğalgaz, kömür ve nükleer enerji yenilene-
mez enerji kaynaklarıdır. Rüzgâr enerjisi ise yenile-
nebilir enerji kaynağıdır.

Yanıt C dir.

3. Güneş, rüzgar ve hidrojen enerjileri yenilenebilir 
enerji kaynaklarıdır. Temiz ve yaşanabilir bir çevre 
için yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak gere-
kir.

Yanıt E dir.

4. Günümüzde aydınlatmada kullanılan en tasarruflu 
lambalar led lambalardır. Benzer şekilde düdüklü ten-
cerede yemek pişirmek ve binalarda yalıtım yapmak 
da enerji tasarrufuna yönelik önlemlerdendir.

Yanıt E dir.

5. Dünya'nın en temel enerji kaynağı Güneş'tir.

Yanıt D dir.
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11. Verilenlerin tümü enerji tasarrufu amacıyla yapılması 
gerken uygulamalardandır.

Yanıt  E dir.

10. Günümüzde Dünya milletleri enerji gereksinimlerinin 
çok büyük bir kısmını fosil yakıtlardan elde etmekte-
dir.

 Ormanları hızla azalan gezegenimiz şu andaki fosil 
yakıt tüketimini artık tolere edemeyecek durumdadır. 
Fosil yakıtların sayısız zararlarından bir kısmı I, II ve 
III. öncüllerde verilenlerdir.

Yanıt D dir.


