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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.

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
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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

• 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. 

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
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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) )

• 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))

• 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
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      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

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. 

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.

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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KİMYASAL HESAPLAMALAR

• Denkleşmiş bir kimyasal tepkimede maddele-
rin katsayıları arasındaki oran aynı zamanda 
mol sayıları arasındaki orandır. 

       1C3H8 + 5O2  3CO2+ 4H2O
       1 mol  + 5 mol    =     3 mol + 4 mol

• Kimyasal tepkimelerde mol sayısı korunmak 
zorudan değildir, bu açıdan hesaplama ya-
parken toplama işlemi yapamayız ancak her 
maddenin molünü bir diğeri ile oranlayabiliriz. 

• Yani kimyasal tepkimede verilen ile istenen 
arasındaki ilişkiyi kurmanın en güvenli yolu 
mol sayısıdır. 

0,2 mol etil alkolün (C2H5OH) yakılması için en az 
kaç gram O2 gazı gereklidir? (O=16 g/mol)

Örneklerden de göreceğiniz üzere

DENKLEŞTİRİLMEMİŞ BİR KİMYASAL TEPKİ-
ME İLE HİÇ BİR KİMYASAL HESAPLAMA YAPI-
LAMAZ!

2,2 gram CO2 nin tam olarak ayrıştırılması sonu-
cu elde edilen karbon katısının kütlesini ve oksi-
jen gazını NKA hacmini hesaplayınız.
(C=12 g/mol, O=16 g/mol)

Örneklerden de göreceğiniz üzere

BİR KİMYASAL TEPKİMEDE VERİLEN İLE İSTE-
NEN ARASINDAKİ GEÇİŞİN EN GARANTİ YOLU 
MOL SAYISINI KULLANMAKTIR!

SINIRLAYAN VE ARTAN MADDE

• Bir tepkimede verilen maddelerin mol sayısı 
ile bu maddelerin tepkime katsayıları orantılı 
değilse maddelerin tamamı bitmez. Bu tip te-
kimelerde tamamı harcanan maddeye sınırla-
yan madde denir.

• Bir tepkimede maddenin verilen mol sayısının 
tepkimedeki katsayıya oranına bakılır, bu ora-
nı küçük olan madde sınırlayan maddedir. 

2011
2011

2018
2021

2017
2017

2013
2015
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0,4 mol N2 ile 0,6 mol H2 nin tepkimesinden en 
fazla kaç mol NH3 oluşur ve hangi maddeden kaç 
mol artar?

2 mol C3H4 ile bir miktar O2 nin tepkimesi sonucu 
6 mol CO2 oluşurken 2 mol madde artmıştır. Buna 
göre başlangıçta alınan oksijen gazının NKA hac-
mi kaç L’dir?

       1C3H8 + 5O2  3CO2+ 4H2O
       1 mol  + 5 mol    =     3 mol + 4 mol

• Yukarıdaki tepkimede 0,2 mol C3H8 ile 0,5 mol 
O2 aldığımızı düşünelim sınırlayan madde 
şöyle bulunur:

C3H8 için (0,2/1) = 0,2
O2 için (0,5/5 ) = 0,1

burada sınırlayan madde O2’dir ve tepkimedeki 
her maddeden katsayısının 0,1 katı kadar harca-
nır veya oluşur: 

                       1C3H8 + 5O2  3CO2+ 4H2O
Başlangıç 0,2       0,5
Harc./Olş.     -0,1      -0,5               +0,3       +0,4
Son durum     0,1        0               0,3         0,4 

EŞİT MOL PROBLEMLERİ

1’er mol N2 ve O2 kullanılarak en fazla kaç mol 
N2O5 elde edilebilir?

Eşit molde N2 ve H2 kullanılarak 0,8 mol NH3 elde 
edilmiştir. 
Buna göre bu tepkimede başlangıçta her madde-
den kaçar mol alınmıştır ve tepkime sonucu hangi 
maddeden kaç mol artmıştır?
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KARIŞIM PROBLEMLERİ 

CH4 ve C2H6 gazlarından oluşan 1 mollük karışı-
mı yakmak için 2,3 mol O2 gazı harcanmaktadır. 
Buna göre karışımda molce % kaç CH4 gazı var-
dır?

MOL KÜTLESİNİN HESAPLANDIĞI SORULAR

FORMÜL BULMA PROBLEMLERİ

Hidrojen ve karbondan oluşan bir bileşiğin 0,2 mo-
lünü tamamen yakmak için 1 mol O2 gerekmekte-
dir. 
Tepkime sonucunda 0,8 mol H2O oluştuğuna 
göre bileşiğin formülü nedir?

VERİM VE SAFLIK PROBLEMLERİ

• Bir kimyasal tepkimede harcanabilecek maksi-
mum maddenin %kaçının harcandığına veya 
oluşabilecek maksimum ürünün %kaçının 
oluştuğuna verim denir.

• Verim saflık aynı şekilde hesaplanır her iki tep-
kimede de harcanan kısmına göre verim veya 
saflık hesaplanır ancak verimde madde var 
olduğu halde harcamayız, saflıkta ise madde-
nin tamamı saf değildir bir kısmı saftır ve saf 
olan maddenin tümü tepkimeye girer.

• Teorik (kuramsal) verim: Kimyasal tepkime-
de denkleştirilmiş tepkimeye göre hesaplanan, 
sınırlayıcı bileşenin tamamen kullanılmasıyla 
oluşabilen ürün miktarıdır. Teorik verim bir tep-
kimede elde edilebilecek en yüksek verimdir.

• Gerçek verim: Gerçekleşen tepkime sonunda 
oluşan ürün miktarıdır.

• Gerçek verimin teorik verime oranı tepkimenin 
%verimidir. 

Buna göre tepkimenin, gerçek, teorik ve % ve-
rimini hesaplayınız?
(Al=27 g/mol, Fe=56 g/mol, O=16 g/mol)
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BİRBİRİNİ İZLEYEN TEPKİMELER

N2 + 3H2 → 2NH3

2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4

Yukarıdaki tepkimeler zincirine göre 0,2 mol N2, 
0,8 mol H2 ve yeterince H2SO4 kullanılarak en fazla 
kaç mol (NH4)2SO4 elde edilebilir?


