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KİMYASAL TEPKİMELER

• Tabiatta veya laboratuvar şartlarında gerçekle-
şen kimyasal bir olayın denklem şeklinde gös-
terilmesine kimyasal tepkime denir. 

• Kimyasal tepkimelerde    → un solundaki madde-
lere harcanan madde (tepkimeye giren, reaktif)                                                                                                                                         
 → un sağındaki maddeler ise tepkime sonucu 
oluşan (ürün, reaktant) maddedir.

 a X + b Y  →  c Z + d T

• Yukarıdaki tepkimede X ve Y harcanarak Z ve 
T oluşur. 

• Tepkimedeki a,b,c ve d harcanan madde ve 
ürünlerin mol sayısı oranını verir. 

• Katsayılar tepkime denkleştirilerek bulunur.TEPKİME TÜRLERİ 
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TYT - KİMYASAL TEPKİME VE HESAPLAMALAR

SON 10 YILIN ANALİZİ

KONU İÇERİĞİ EZBER Mİ? ÖĞRENİLECEK Mİ?
EÖ

BU KONUYU ANLAMAK İÇİN 
HANGİ KONULARI BİLMELİYİM?

Yasalar, mol ve hesaplamalar üçlüsü kimyanın hesapla-
ma alfabesidir. Bu üçlüden herhangi birini eksik yapan 
hem bu konudan çıkan sorular hem de AYT'de çıkan 
hesaplamalı soruları yanlış yapabilir, bu alfabelerden 
her biri diğerine bağlıdır, hesaplamalar hem yasa hem 
mol bilmeyi ister, bu iki konuyu bilmeden hesaplama-
larda çok iyi yapmak zordur.
Kimyasal tepkime türleri 2017 müfredat değişikliğin-
den sonra hafifletilmiş bir konudur, tepkime türle-
rinden asit-baz tepkimeleri tabiki asit baz konusu ile 
ilgilidir, çözünme - çökelme tepkimeleri az da olsa et-
kileşimler konusunu ilgilendirir. 

KAZANIMLAR
2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOPLAM

1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S KZNM ÜNİTE
KİMYASAL TEPKİMELER VE DENKLEŞTİRME 1 1 3

10
KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 7

KAZANIMLAR
2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOPLAM

1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S KZNM ÜNİTE
KİMYASAL TEPKİMELER VE DENKLEŞTİRME 1 3

10
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 1 7
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DENKLEŞTİRME

• Denkleştirme bir tepkimenin giren ve ürünle-
rindeki atom sayılarını (ileri konularda alınan 
verilene elektron sayılarını ve elektriksel yük-
leri) eşitleme işlemidir. 

• Bir kimyasal tepkimeyi denkleştirmenin kesin 
bir kuralı yoktur ancak yapılacak bazı şeyler 
denkleştirmeyi kolaylaştırır:
• Denkleştirme sırasında en karmaşık bileşi-

ğin başına 1 verilerek başlanır.
• Elementel haldeki maddeler sona bırakılır. 
• H2 ve O2 sona bırakılır. 

 CH4 + O2 → CO2+ H2O

 Mg + H3PO4  → Mg3(PO4)2  + H2

        H2SO4 + Al(OH)3  →  Al2(SO4)3 + H2O

        C2H5OH + O2 → CO2 + H2O

          N2 + H2 → NH3

20172010
2010

Mg + H3PO4 g Mg3(PO4)2 + H2

Yukarıdaki tepkime en küçük tamsayılar-
la denkleştirildiğinde ürünlerdeki toplam 
atom sayısı kaç olur?

(Benzer sorunun çıktığı yıllar :2010,2017)

A) 9      B) 13   C) 15          D) 19       E) 21
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KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ

1. Yanma Tepkimeleri
2. Sentez Tepkimeleri
3. Analiz Tepkimeleri
4. Asit - Baz Tepkimeleri
5. Çözünme - Çökelme Tepkimeleri

1. YANMA TEPKİMELERİ

• Reaktiflerinde O2 olan tüm tepkimeler yanma 
tepkimeleridir. 

• Elementlerin yanması sonucu yanan elementin 
oksijen ile oluşturduğu bileşiği yani oksidi olu-
şur.

 
 C + O2  CO2

 H2 + O2  H2O

• Bileşik yanarsa bileşikteki her elementin ayrı 
ayrı oksit bileşiği oluşur.

 CH4 + O2  CO2 + H2O

• Hidrokarbonların (sadece C ve H den oluşan 
bileşiklerin) yanması sonucu CO2 ve H2O olu-
şur. Bu tepkimeler denkleştirilirken önce C son-
ra H ve en son O denkleştirilir.

 C3H8 + O2  CO2 + H2O

• Yanma olayının gerçekleşmesi için gerekli şart-
lar;

 ▶ Yanıcı Madde
 ▶ Yakıcı Madde (Hava veya O2)
 ▶ Tutuşma sıcaklığı

2014
2015
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2. SENTEZ TEPKİMELERİ

• İki veya daha fazla kimyasal türün birleşip 
yeni bir kimyasal maddeye dönüştüğü tepki-
melere sentez (oluşum) tepkimesi denir. 

• Sentez tepkimelerinde giren maddeler ele-
ment veya bileşik olabilir ancak oluşan mad-
de bileşiktir.

• Sentez tepkimeleri genellikle ekzotermiktir. 
 
 N2 + 3H2  2NH3

 CaO + CO2  CaCO3

 KCl + 3/2 O2  KClO3

3. ANALİZ TEPKİMELERİ

• Bir bileşiğin birden fazla kimyasal türe ayrış-
masına analiz denir. 

• Analiz tepkimelerinde oluşan maddeler ele-
ment veya bileşik olabilir.

• Analiz tepkimeleri genellikle endotermiktir. 
 
 2NH3       N2 + 3H2

 CaCO3   CaO + CO2

 KClO3     KCl + 3/2 O2

• XnOm tipi bileşiklerde X alabileceği en büyük 
değerliği almışsa bileşik yanmaz.

• C içeren yanıcıların yanması sırasında ortam-
da yeterince oksijen yoksa tam yanmaz, bu tür 
yanmalarda CO ve C oluşur. CO tatsız, renksiz 
ve kokusuz zehirli bir gazdır. 

Yapısında 3 farklı türde atom içeren saf X madde-
sinin yanması sonucu 2 tür ürün açığa çıkmaktadır. 

Buna göre X maddesi hakkında verilen:

I. Yapısında oksijen atomu içerir. 
II. Yanması sonucu ısı açığa çıkar. 
III. CH4 ile H2 gazları karışımıdır.

ifadelerinden hangileri doğru olabilir?

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

Aşağıda verilen maddelerden hangisinin yan-
gın söndürücü olarak kullanılması daha uygun-
dur?

A) CH4

B) H2

C) CO
D) SO2

E) N2O5



6

X  Y + Z

Kimyasal tepkimesi hakkında verilen

I. X bir bileşiktir.
II. Y bir bileşiktir.
III. Z bir elementtir. 

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I      B) Yalnız II    C) I ve II 
                   D) II ve III E) I,II ve III

4. ASİT - BAZ TEPKİMELERİ

• Yapısında hidrojen bulunduran ve suda 
çözündüğü zaman iyonlaşarak bu hidrojeni 
H+ iyonu halinde suya veren maddelere asit 
denir. 

• Asitler ekşi tada sahiptir, meyvelerin yapı-
sındaki ekşi tadın kaynağı taşıdıkları meyve 
asitleridir. 

HCl: Hidroklorik asit 
(HCl + H2O → H+

(suda) + Cl-(suda))

HNO3: Nitrik asit 
(HNO3+ H2O →  H+

(suda) + NO3
-
(suda))

H2SO4: Sülfürik asit 
(H2SO4+ H2O →  2H+

(suda) + SO4 
2-

(suda))

CH3COOH: Asetik asit 
(CH3COOH + H2O →  CH3COO- (suda) +  H+

(suda) )

Hl: Hidroiyodik asit
(HI + H2O →  H+

(suda) + I-
(suda))

NOT
• Asitler suya H3O+ veren maddeler olarak da 

tanımlanabilir. Bunun sebebi suya verilen H+ 
su ile birleşerek H3O+ ya dönüşmesidir. 

HCl: Hidroklorik asit 
(HCl + H2O → H3O+

(suda) + Cl-(suda))

HNO3: Nitrik asit 
(HNO3+ H2O →  H3O+

(suda) + NO3
-
(suda))

CH3COOH: Asetik asit 
(CH3COOH + H2O →  CH3COO- (suda) +  H3O+

(suda) )
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• Yapısında hidroksit bulunduran ve suda 
çözündüğü zaman iyonlaşarak bu hidroksiti 
OH- iyonu halinde suya veren maddelere baz 
denir. 

• Bazlar acı tada sahiptir ayrıca ele kayganlık 
hissi verirler. 

• Sabunlar baz özelliğinden dolayı kayganlık 
hissi verir. 

LiOH: Lityum hidroksit 
(LiOH + H2O  Li+(suda) + OH-

(suda))

NaOH: Sodyum hidroksit 
(NaOH + H2O  Na+

(suda) + OH-
(suda))

KOH: Potasyum hidroksit 
(KOH + H2O  K+

(suda) + OH-
(suda))

Ba(OH)2: Baryum hidroksit 
(Ba(OH)2 + H2O  Ba2+

(suda) + 2OH-
(suda))

Al(OH)3: Alüminyum hidroksit
(Al(OH)3 + H2O  Al3+

(suda) + 3OH-
(suda))

NH3 : Amonyak
(NH3 + H2O  NH4

+
(suda) + OH-

(suda))

      H2SO4 + KOH  K2SO4 + H2O

       H3PO4 + Mg(OH)2 

    
        H2CO3 + Ba(OH)2 

• NH3 bazı OH içermediği için asitlerle tepkime-
sinden su açığa çıkmaz. Bu nedenle bu tepki-
me nötrleşme tepkimesi değil sadece asit baz 
tepkimesi olarak sınıflandırılır. 

      NH3 + HCl  NH4Cl

• Nötrleşme tepkimeleri ekzotermiktir. 
• Nötrleşme tepkimelerinde asit yerine asidik 

oksit, baz yerine bazik oksit kullanılırsa su 
açığa çıkmaz. Bu tepkimeler de nötrleşme 
tepkimesi değil sadece asit baz tepkimesidir. 

      CO2 + Na2O  Na2CO3

• Asit baz tepkimelerinde asitliğe neden olan H+ 
iyonu ile bazlığa neden olan OH-

  iyonu birle-
şerek suya dönüşür:

• H+ (suda) + OH- (suda)  H2O(s)

• Asit ve bazdan geri kalan iyonlar ise birleşe-
rek tuzu oluşturur. 

• Asit ve bazın tepkimeye girerek tuz ve su 
oluşturmasına nötralleşme tepkimesi denir. 

       HCl + NaOH  NaCl + H2O



8

5.ÇÖZÜNME - ÇÖKELME TEPKİMELERİ

• İki sulu çözeltinin karışarak yeni ve suda 
çözünmeyen bir tuz oluşturması ile gerçekle-
şen tepkimelere çözünme- çökelme tepkimesi 
denir. 

• Çözünme - çökelme tepkimesi maddelerin fi-
ziksel halinden anlaşılır, bir çözünme çökelme 
tepkimesinde maddelerin fiziksel halleri;

 (suda) + (suda)  (k) + (suda)

 şeklindedir.

NaCl(suda)+AgNO3(suda)  NaNO3(suda) + AgCl(k)

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

• Çözünme - çökelme tepkimelerinde çöken 
maddenin nasıl çöktüğünü gösteren tepkime-
ye net iyon denklemi, çökmeyen iyonlara ise 
seyirci veya gözlemci iyon denir.

Net İyon Denklemi: 

Ag+
(suda) + Cl-(suda)  AgCl(k)

Seyirci iyonlar : Na+  ve NO3
-

• Çözünme çökelme tepkimelerinde 1A metalle-
rinin tuzları ve NO3

- iyonunun tuzları genellikle 
seyirci iyondur. 

Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi ya da 
hangileri çözünme - çökelme tepkimesidir?

NOT:
• Tepkime denkleminin girenlerinde O2 varsa: 

YANMA. 
• Basit kimyasal türler daha büyük bileşikleri 

oluşturuyrosa: SENTEZ
• Büyük bileşikler küçük kimyasal türlere ayrışı-

yorsa: ANALİZ.
• Maddelerin sulu çözeltileri birbiri ile tepkime 

verip çökelek (katı) oluşturuyorsa: ÇÖZÜNME 
ÇÖKELME.

• Asit ve baz tepkimeye girip tuz ve su oluşu-
yorsa: NÖTRALLEŞME.
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Yukarıdaki tepkimelerle ilgili olarak veri-
len aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış-
tır?
A) II. tepkime bir nötrleşme tepkimesidir.

B) I. tepkime bir çözünme çökelme tep-
kimesidir.

C) II. tepkimedeki NaOH bir bazdır.

D) III. tepkime bir sentez tepkimesidir. 

E) II. tepkimede H+ ve OH- seyirci iyonlar-
dır.

Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin 
türü yanlış olarak verilmiştir?

A) Mg(k) + 2HCl (suda) g MgCl2(suda) + H2(g) 

      Nötralleşme tepkimesi

B) NaCl(suda) + AgNO3(suda) g AgCl(k) + NaNO3(suda) 

      Çözünme - çökelme tepkimesi

C) HF(suda) + KOH (suda) g KF (suda) + H2O(s) 

      Asit Baz tepkimesi

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

      Sentez tepkimesi

E) 2H2O(s) g 2H2(g) + O2(g) 

      Analiz tepkimesi

(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2014)

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

II) H2CO3(suda)+NaOH (suda)g Na2CO3 (suda) + H2O(s) 

III) C(k) + O2(g) g CO2(g)

(Benzer sorunun çıktığı yıllar :2015)


