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KİMYASAL TEPKİMELER 
VE ÇARPIŞMA TEORİSİ

 ▶ Bir kimyasal tepkimede ürün oluşması 
ancak reaktiflerin çarpışması ile müm-
küdür. 

 ▶ Tepkimeye giren kimyasal türler ne ka-
dar çok çarpışıyorsa tepkime o kadar hız-
lı gerçekleşir.

 ▶ Her çarpışma ürün vermez, bir çarpışma-
da ürün oluşabilmesi için çarpışmanın,

*  Yeterli enerjide

*  Uygun doğrultuda

    olması gereklidir. 

 ▶ Toplam çarpışma sayısına göre çok az 
çarpışma ürünle sonuçlanır. Kimyasal 
tepkimeye neden olan çarpışmalara etki-
li veya etkin çarpışma denir. 

 ▶ Kimyasal tepkimenin hızı etkin çarpışma 
sayısı ile doğru orantılıdır.

 ▶ Tepkimenin gerçekleşebilmesi için çarpı-
şan taneciklerin sahip olmaları gereken 
minimum toplam kinetik enerjiye eşik 
enerjisi (aktifleşme enerjisi) denir (Ea ile 
gösterilir). 

 ▶ Bir tepkimenin aktifleşme enerjisi tepki-
meye giren maddelerin türüne bağlıdır 
ve sıfırdan büyüktür.
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KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ

SON 10 YILIN ANALİZİ

KONU İÇERİĞİ EZBER Mİ? ÖĞRENİLECEK Mİ?

EÖ

BU KONUYU ANLAMAK İÇİN 
HANGİ KONULARI BİLMELİYİM?

 AYT tepkimelerde hız konusu tyt ko-
nularından bağımsız bir konu olsa da he-
saplama içeriği olduğundan dolayı mol ve 
hesaplamalar başlıklarını iyi bilmeyi gerek-
tirir. 
 Bunun dışında entalpide kullandığı-
mız bazı kavramları hız konusunda da kul-
lanıyoruz bu nedenle entalpi konusundaki 
kavramlar iyi anlaşılmamış ise hız konusun-
da da sıkıntı yaşanabilir. 

KAZANIMLAR
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S
TEPKİME HIZ DENKLEMİ 1 1
ÇARPIŞMA TEORİSİ 1 1 1 1
HIZA ETKİ EDEN FAKTÖRLER 1
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 ▶ Bir tepkimede yeterli kinetik enerjiye sa-
hip türler çarpıştıklarında atomlar arasın-
daki bağlar kopar ya da zayıflar. Atomlar 
yeniden düzenlenirken yüksek enerjili 
kararsız atom grupları (ara ürün) oluşur. 
Bu şekildeki atom gruplarına aktifleşmiş 
kompleks denir.

 ▶ Tepkimeye girenlerin aktifleşmiş komp-
leks oluşturmaları için sahip olmaları ge-
reken en düşük enerjiye ileri tepkimenin 
aktifleşme enerjisi (Eai), ürünlerin aktif-
leşmiş kompleks oluşturmalarını sağlaya-
cak en düşük enerjiye ise geri tepkimenin 
aktifleşme enerjisi (Eag) denir.

Aşağıda potansiyel enerji değişimi verilen 
tepkimelerden hangisi ekzotermik ve di-
ğerlerinden daha hızlıdır?

Benzer sorunun çıktığı yıl : 2011
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X + Y g 2Z

tepkimesine aittir.

Buna göre tepki-
me ile ilgili olarak 
verilen aşağıdaki 
ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A) Tepkime endotermiktir.
B) İleri tepkimenin aktifleşme enerjisi 40 

kkal’dir. 
C) Geri yöndeki tepkimenin entalpisi -10 

kkal’dir. 
D) Geri tepkimenin aktifleşme enerjisi 20 

kkal’dir. 
E) Tepkime entalpisi +10 kkal’dir. 

Benzer sorunun çıktığı yıllar : 2014,2015,2017 
, 2022
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TEPKİME HIZLARININ ÖLÇÜLMESİ

 ▶ Bir kimyasal tepkimenin hızını tepkime 
sırasında değişimini izleyebildiğimiz, ba-
sınç, hacim, iletkenlik, renk, pH gibi özel-
liklerle ölçeriz. 

 ▶ Basınç (veya hacim) değişimi; tepkimede 
gaz maddelerin katsayısı ile kabın basıncı 
(veya hacmi) doğru orantılıdır.

 ▶ Renk değişimi; Tepkimede renkler mad-
delerin altına yazılır, bilmek zorunda de-
ğiliz.

 C2H4(g) + Br2(suda)  g  C2H4Br2(k)

 
Renksiz Kahverengi  Renksiz

 ▶ pH değişimi; pH ile asit mol sayısı veya H+ 
iyonu mol sayısı ters orantılıdır.

 Mg(k) + 2H+
(suda)    g  Mg+2

(suda) + H2(g)

 ▶ Sıcaklık değişimi; Endotermik tepkime-
lerde ortam soğur, ekzotermiklerde ısınır.

 Ba(k) + 1/2O2(g)    g  BaO(k) +548

 ▶ Çözünme - Çökelme

HgNO3(suda) + KBr(suda)    g  KNO3(suda) + HgBr(k)

 ↗ N2(g) + 3H2(g) g 2NH3(g) (sabit V ve T)

 ↗ 2N2O5(g) g 2N2 + 5O2(g) (sabit P ve T)

 ↗ H2(g) + Cl2(g) g 2HCl(g) (sabit P ve T)

 ↗ H2(g) + Br2(s) g 2HBr(g) (sabit V ve T)

 ↗ H2(g) + F2(g) g 2HF(g) + ısı (sabit V, yalıtılmış 
kap)

 ▶ İletkenlik değişimi; tepkimedeki iyonların 
katsayıları ile iletkenlik doğru orantılıdır.

 AlCl3(k) + su    g  Al3+
(suda) + 3Cl-

(suda)
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MADDE MİKTARI TEPKİME HIZI

 ▶ Bir tepkimede birim zamanda madde 
miktarında meydana gelen değişimeye 
tepkime hızı denir

 N2 + 3H2  g 2NH3

 ▶ Reaktif maddelerin miktarı zamanla aza-
lır. Tepkime hızının negatif çıkmama-
sı için reaktiflerin başına – işareti konur. 
Ürünlerde böyle bişey yoktur. 

2019
2020

HIZ = 
Madde Miktarındaki Değişim

Zamandaki Değişim

 ▶ Tepkimede madde miktarı olarak mol, 
hacim, molarite veya kütle kullanılabilir, 
zaman olarak da saniye, dakika, saat gibi 
farklı zaman dilimleri kullanılabilir bu ne-
denle sayısal sorularda mutlaka birime 
bakılmalıdır. 

 ▶ Yukarıdaki denklemde madde miktarı 
olarak molarite alınmıştır eğer zamanı 
da saniye aldığımızı düşünürsek hızların 
birimi mol/L.s olur. 

 ▶ Harcanma ve oluşma hızları (madde 
miktarının birimi kütle değilse) tepkime-
deki katsayılarla doğru orantılıdır.
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DİKKAT!!
 ▶ Hesapladıklarımız maddelerin oluş-

ma ve harcanma hızlarıdır. 
 ▶ Tepkime hızı katsayısı 1 olan mad-

denin hızına eşittir.  

2N2O3(g) g 2N2(g) + 3O2(g)

tepkimesi başladıktan sonra 120 s sonra 
0,09 mol/L O2 oluşuyor.

Buna göre tepkimede N2O3’ün ortalama 
harcanma hızı kaç mol/L.s olur?

A) 2.10-4

B) 4.10-4

C) 5.10-4 

D) 1.10-3

E) 5.10-2

Benzer sorunun çıktığı yıllar : 2019

C3H8(g) +  5O2 (g) g 3CO2 (g) + 4H2O (g)

Yukarıdaki tepkimenin hız eşitliği aşağı-
dakilerden hangisidir ?

Benzer sorunun çıktığı yıllar : 2020

A) - 1
5
r[O2]
rt B) - 1

4
r[H2O]
rt

C)
r[C3H8]
rt D) 1

3
r[CO2]
rt

E) - 4
r[O2]
rt

-
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TEPKİME HIZ BAĞINTISININ YAZILMASI

 ▶ Çarpışma teorisine göre reaktifler çarpı-
şarak tepkimeyi devam ettirdiği için tep-
kime hızını reaktifler belirler yani hız üze-
rinde ürünlerin hiçbir etkisi yoktur.

 ▶ Bu nedenle tepkime hızı denklemine yal-
nız reaktifler yazılır, reaktiflerden saf katı 
ve sıvı olanlar yazılmaz, gaz ve çözeltiler 
yazılır. 

 ▶ Basamaklı (Mekanizmalı) tepkimelerde 
hız denklemi yavaş basamağın reaktifle-
rine göre yazılır.

 ▶ Hız denklemindeki derişim terimlerinin 
üsleri toplamına tepkimenin mertebesi 
(derecesi) denir.

 ▶ Tepkimede ara basamakta oluşarak son-
raki basamakların herhangi birinde har-
canan maddeye ara ürün denir.

2011
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HIZA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

1. DERİŞİM

 ▶ Hız denkleminde yer alan maddenin de-
rişimi arttıkça hız artar

 ▶ Derişim hız sabitini (k) etkilemez.

 ▶ Sayısal yorumlama hız denklemi olma-
dan yapılamaz.

[N2] [H2] Tepkime Hızı

2 Kat Sabit

Sabit 2 Kat

1/2 Kat 2 Kat

4 kat 1/2 Kat

N2(g) + 3 H2(g) g 2NH3(g) 
tepkimesi  için aşağıdaki tabloyu tamamla-
yalım;

2010
2013

2018
2021

A ile B arasında gerçekleşen bir tepkimenin 
mekanizması 

1.  A(g) + B (g) g C (g) (hızlı)
2. C(g) + B (g) g D (g) (yavaş)

şeklindedir. 

Buna göre tepkime ile ilgili olarak verilen:

I. Net tepkime denklemi
      A + 2B g D şeklindedir.
II. Hız bağıntısı 
      r = k. [C].[D] şeklindedir.
III. 2. basamağın aktivasyon enerjisi 1. basa-

maktan yüksektir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
E) I, II ve III

Benzer sorunun çıktığı yıllar : 2011
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Buna göre tepkime ile ilgili olarak verilen 
aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır?

A) Tepkime hızı  = k . [A].[B]2 dir.
B) Tepkime derecesi 3’tür. 
C) Hız sabiti k =  42’dir. 
D) Tepkime A’ya göre 2. derecedendir. 
E) Tepkime mekanizmalıdır. 

DENEY
Başlangıç Derişimi

(mol/L)
Başlangıç

Hızı 
(mol/L.s)[A] [B]

1 0,01 0,01 4,2. 10-5

2 0,01 0,02 8,4. 10-5

3 0,02 0,02 33,6 . 10-5

A ile B arasında gerçekleşen 

A(g) + 2B (g) g C (g)

tepkimesi için yapılan deneysel veriler aşa-
ğıdaki tabloda verilmiştir. 

Benzer sorunun çıktığı yıllar : 2010,2013,2021

Buna göre tepkimenin hız ifadesi aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) k . [A].[B]2

B) k . [A].[B]
C) k . [A]2.[B]2

D) k . [A]2.[B]
E) k . [A]3.[B]2

DENEY
Başlangıç Derişimi

(mol/L)
Başlangıç

Hızı 
(mol/L.s)[X] [Y]

1 0,4 0,6 2. 10-3

2 0,4 1,2 8. 10-5

3 0,2 0,6 1 . 10-5

Benzer sorunun çıktığı yıllar : 2018

A ile B arasında gerçekleşen 

A(g) + B (g) g C (g)

tepkimesi için yapılan deneysel veriler aşa-
ğıdaki tabloda verilmiştir. 
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2. BASINÇ VEYA HACİM

 ▶ Basınç veya hacmin hız üzerinde direkt 
bir etkisi yoktur ancak hız denkleminde 
yer alan maddelerin derişimlerini etkili-
yorsa hızı etkiler.

 ▶ Yani gaz fazında gerçekleşen bir tepkime-
de sabit sıcaklıkta kabın hacmi azaltılırsa 
reaktiflerde yer alan gazların derişimi art-
tığı için hız artar ancak çözelti fazında ger-
çekleşen bir tepkimede kabın hacmi hıza 
etki etmez. 

 ▶ Aynı mantıkla sabit basınçlı bir kapta ho-
mojen gaz fazında gerçekleşen tepkime-
de ortama inert (tepkimeye girmeyen) 
bir gaz eklenirse toplam basınç değişmez 
ancak eklenen gaz hacmi arttırıp reak-
tiflerdeki maddelerin derişimini azalttığı 
için hız azalır. 

 ▶ Genelleme yapılmak istenirse hız basınçla 
doğru, hacimle ters orantılıdır.

 ▶ Basınç veya hacim değişimi hız sabitini 
etkilemez.

DİKKAT!!

Kaptaki toplam basıncın artma-
sı hızı etkilemek zorunda değildir. 
Hızın artması için hız denkleminde 
yer alan maddelerin kısmi basınç-
larının artması gerekir.  

N2(g) + 3 H2(g) g 2NH3(g) 

Yani yukarıdaki tepkime sabit ha-
cimli bir kapta gerçekleşirken, kaba 
N2 veya H2 eklenirse basınç ve hız 
artar ancak kaba inert bir gaz ör-
neğin He eklenirse basınç artarken 
hız sabit kalır. 
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3. SICAKLIK

 ▶ Sıcaklık arttıkça reaktiflerde çarpışan ta-
neciklerin ortalama kinetik enerjileri ar-
tar, bu ise taneciklerin aktifleşmiş komp-
lekse daha hızlı ulaşmasını sağlar. 

 ▶ Bu nedenle endotermik veya ekzoter-
mik fark etmeksizin sıcaklık arttıkça TÜM 
TEPKİMELERDE HIZ VE k ARTAR.

 ▶ Sıcaklık reaktiflerin ortalama kinetik 
enerjisini arttırdığı için eşik enerjisini 
geçmeyi kolaylaştırır, bu nedenle istisna-
sız olarak fiziksel ve kimyasal tüm tepki-
meler sıcakta daha hızlı gerçekleşir.
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4. KATALİZÖR

 ▶ Tepkimeye girip, aktifleşmiş kompleksin 
türünü değiştirip, enerjisini düşürerek 
tepkimenin farklı bir aktifleşmiş komp-
leks üzerinden ve daha hızlı olmasını sağ-
layan maddelere katalizör denir. 

 ▶ Tepkimenin hızını ve hız sabitini (k) arttı-
rır.

 ▶ Tepkimeye girip değişmeden çıkar

 ▶ Aktifleşmiş kompleksin türünü değiştirip 
enerjisini azaltır.

 ▶ Toplam tepkime denkleminde yer almaz

 ▶ Basamaklı tepkimelerde önce girer, son-
ra çıkar.

 ▶ Yavaş basamağa etki eder.

 ▶ Tepkimenin izlediği yolu değiştirir.

 ▶ Tepkimenin başlaması devam etmesi ve 
bitmesi için şart değildir.

 ▶ Ürün miktarına ve verimine etki etmez.

 ▶ Tepkime entalpisine etki etmez

 ▶ Negatif katalizöre inhibitör denir. 

DİKKAT!!!

Bir tepkimede aktifleşmiş kompleksin 
türünü ve enerjisini sadece katalizör 
değiştirebilir. 

2012
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5. TEMAS YÜZEYİ

 ▶ Temas yüzeyinin artması yani tanecik 
boyutunun küçülmesi hızı ve hız sabitini 
(k’yi ) arttırır.

TK

Ep

I

II
EaI

EaII

N2(g) + O2 (g) g 2NO (g)

tepkimesinin potansiyel enerji - zaman gra-
fiği iki farklı durum için aşağıda verilmiştir.

Buna göre tepkime ile 
ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

A) Tepkime entalpisi I ve II. durum için aynı-
dır.

B) II. durum katalizörlü tepkimeye aittir.
C) Aktivasyon enerjisi her iki durum için 

aynıdır. 
D) Tepkime her iki durumda da endoter-

miktir. 
E) II. durumda tepkime hızı daha fazladır.

Benzer sorunun çıktığı yıllar : 2012
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6. REAKTFİLERİN CİNSİ

 ▶ Reaktiflerinde iyon bulunduran tepkime-
ler iyonsuz tepkimelerden hızlıdır.

 ▶ Zıt iyonlu tepkimeler aynı yüklü iyona sa-
hip tepkimelerden hızlıdır.

 ▶ Gazlar sıvılardan, sıvılar katılardan hızlıdır.

 ▶ Reaktifte kopması gereken bağ sayısı art-
tıkça yani reaktif moleküller büyüdükçe 
hız azalır.

 ▶ İleri aktifleşme enerjisi arttıkça hız azalır. 

 ▶ Metal ve ametalin aktiflikleri arttıkça hız 
artar.

 ▶ Reaktiflerdeki madde sayısı (tam sayı ile 
denkleştirildiğinde reaktiflerin katsayısı 
toplamı) arttıkça tepkime hızı azalır.
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