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ENDOTERMİK VE EKZOTERMİK OLAY 

Kimyasal reaksiyonun gerçekleşmesi için çevreden ısıalan reaksiyon endotermik reaksiyon olarak adlandırılır. 

Endotermik kelimesinin köküne baktığımızda ''endo-'' “içine” anlamında önek, ''-termik'' ise “ısıtmak” anlamına 

gelmektedir. Isıalan işlemlerde çevre soğurken sistemin kendisi ısınır.  

Bir molekülde bağ koparılırken ısı yani enerji gerekir. Bir reaksiyon denkleminde girenler kısmında genelde bağ 

koparılacağı için ısı alımı gerçekleşir yani olay endotermiktir.  

 

Yukarıdaki reaksiyonda metan (CH₄) molekülü enerji alarak atomlarını parçalamıştır, ardından oksijen (O₂) 

molekülü enerji alarak atomlarını parçalamıştır. Enerji aldığı için bu olay endotermik olaydır.  

 

Yukarıdaki reaksiyonda su (H₂O) molekülü oluşurken enerji salınmıştır, ardından karbon dioksit (CO₂) molekülü 

oluşmuş ve yine enerji salınmıştır. Enerji salındığı için bu olay ekzotermik olaydır.  

Endotermik ve ekzotermik olay ile endotermik ve ekzotermik reaksiyon birbirine karıştırılmamalıdır.  

 

 

 

Bir reaksiyonda bir yandan enerji alınıp molekül parçalanırken bir yandan da enerji salınıp atomlar birbiriyle bağ 

yapar ve ürün oluştururlar. Yani önce moleküllerin hepsi parçalanıp bir kenarda durup diğer moleküllerin 

parçalanmasını beklemez, parçalanan molekül atomları hemen birbirleriyle bağ yapıp yeni bileşikler oluşturur. 

Bundan dolayı reaksiyon çift yönlü gerçekleşir.  
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ENDOTERMİK REAKSİYON 

Çift yönlü gerçekleşen reaksiyonda girenler kısmında molekülü parçalamak için gereken enerji ürünler kısmında 

yeni molekülü oluşturmak için gereken enerjiden daha büyük ise bu reaksiyon endotermik reaksiyondur. 

 

 

 

 

 

 

 

Sağda gösterilen potansiyel enerji grafiğinde girenler kısmındaki enerjinin çok, ürünler kısmındaki enerjinin ise 

az olduğu görülmektedir. Bu potansiyel enerji grafiği endotermik reaksiyonu temsil etmektedir.  

Potansiyel enerji grafiği nedir? 

Potansiyel enerji grafiği, aktifleşmiş moleküllerin (yani enerji alarak atomlarına ayrılan moleküllerin) 

birbirleriyle tepkimeye girip yeni bir molekül oluşturması sırasında oluşan enerji değişimlerinin gösterildiği 

grafiktir.  

Potansiyel enerji grafiğinde tepe noktası olarak çizilen mavi renkteki çizgi aktifleşmiş kompleks çizgisidir. 

Aktifleşmiş kompleks, bir kimyasal tepkimede tepkimeye giren taneciklerin potansiyel enerjilerinin maksimum 

olduğu andır. Tepkimeye giren taneciklerin ürüne dönüşebilmesi için potansiyel enerjilerinin mutlaka bu 

aktifleşmiş kompleksin değerine ulaşması gerekir. 

EKZOTERMİK REAKSİYON 

Çift yönlü gerçekleşen reaksiyonda ürünler kısmında yeni bir molekül oluşurken salınan enerji girenler kısmında 

molekülü parçalamak için gereken enerjiden büyük ise bu reaksiyon ekzotermik reaksiyondur. 

  

AKTİFLEŞMİŞ  

KOMPLEKS 

AKTİFLEŞMİŞ  

KOMPLEKS 
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Yukarıda sağda gösterilen potansiyel enerji grafiğinde tepe noktası olarak çizilen mavi renkteki aktifleşmiş 

kompleks çizgisine gelen, girenler yönündeki enerji aralığı çok azdır. Bu aralık moleküllerin parçalanması için 

gereken enerjinin çok az olduğunu göstermektedir. Ürünler yönündeki enerji aralığının ise çok fazla olduğu 

görülmektedir. Bu da yeni moleküller oluşurken dışarıya salınan enerjinin çok fazla olduğunu göstermektedir. Bu 

nedenle bu potansiyel enerji grafiği ekzotermik reaksiyonu ifade etmektedir. Metanın yanması ekzotermiktir.  

KİMYASAL DENGE 

Girenler kısmındaki moleküller enerji alarak parçalanmaya başladıktan hemen sonra ürünleri oluşturmaya başlar. 

Ortamda çok fazla parçalanacak molekül olduğu için parçalanma çok hızlı şekilde gerçekleşir. Ürünler ise 

parçalanan atomların birbiriyle karşılaması sonucu oluşacağı için ve parçalanacak moleküller parçalanmış 

molekül atomlarının karşılaşmasına engel olacağı için oluşum çok yavaş gerçekleşecektir. Reaksiyon ilerledikçe 

parçalanacak molekül sayısı azalacak ve yeni ürün oluşturacak moleküllerin sayısı artacaktır. Buna bağlı olarak 

parçalanan molekül sayısının azalması parçalanma reaksiyon hızının azalmasına ve yeni ürün oluşturacak 

moleküllerin sayısının artması ise oluşma reaksiyon hızının artmasına neden olacaktır. Parçalanma ve oluşma 

reaksiyon hızları eşitlendiğinde sistem dengeye ulaşmış olur. Sitemin dengeye ulaşmasına kimyasal denge denir. 

Kimyasal denge oluştuğunda parçalanan ve oluşan moleküllerin miktarları da eşitlenmiş sanılabilir. Ancak bu 

yanlıştır. Reaksiyonda parçalanma ve oluşum devam eder sadece parçalanma ve oluşum hızlarında bir eşitlik 

(denge) sağlanmış olur. Parçalanan atomlar birbirleriyle karşılaştığında ürün oluşturmaya devam eder. Bu sefer 

ortamda oluşan ürünler yer kaplar ve parçalanan molekül atomlarının birbirleriyle karşılamasına izin vermez, bu 

nedenle atomların karşılaşması çok sık gerçekleşmez ancak karşılaşma olduğunda reaksiyon gerçekleşir. Bu 

nedenle hızları dengelenmiş olsa dahi reaksiyon devam eder. 

Dengeye ulaşmış bir sisteme dışarıdan herhangi bir etki yapıldığında denge reaksiyonunda değişmeler meydana 

gelir.  

DENGEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 

Derişim 

Dengeye ulaşmış bir sistemde giren maddelerin miktarı artırırsa, denge bozulur ve yeni ürünler oluşmaya başlar. 

Bu olay yeni bir denge oluşuncaya kadar devam eder.  

 

 

 

 

 

 

Eğer dengeye ulaşmış sisteme metan gazı ilave edilirse, sistemin dengesi bozulur. Girenler kısmında yer alan 

oksijen ile ilave edilen metan reaksiyona gireceği için, denge durumundaki reaksiyona kıyasla oksijenin miktarı 

azalır, ürünler kısmında ise yeni su ve karbondioksit oluşacağı için denge durumundaki reaksiyona kıyasla su ve 

karbon dioksitin miktarı artar.  
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Eğer dengeye ulaşmış sistemden oksijen gazı azaltılırsa, sistemin dengesi bozulur. Girenler kısmında oksijenle 

reaksiyona girip ürünleri oluşturan metan, ortamda oksijen bulup reaksiyona giremediği için denge durumundaki 

reaksiyona kıyasla metanın miktarı artmış olur. Ürünler kısmında oluşan su ve karbon dioksit ise oksijen 

yetersizliğinden oluşamayacağı için denge durumundaki reaksiyona kıyasla miktarları azalır.  

Sıcaklık 

Denge durumunda olan bir sistemin sıcaklığı azaltılıp ya da arttırılırsa dengedeki atomların hareket hızları 

değişeceği için denge bozulur. Sıcaklık değişimi ekzotermik ve endotermik tepkimelerdeki denge durumunda 

farklılık gösterir. 

 

 

 

 

 

 

Endotermik tepkimelerde sıcaklık arttırılırsa daha fazla ürün oluşacağı için denge ürünler yönüne kayar yani 

ürünler yönündeki madde artışı denge durumundaki reaksiyona kıyasla artmış olur. Ekzotermik tepkimelerde ise 

sıcaklık artışı dengeyi girenler yönüne kaydırır.  

Hacim ve Basınç 

Reaksiyon parçalanan moleküllerin hareketleri sırasında karşılaşması sonucu birbirleriyle bağ yaparak yeni 

molekül oluşturmasıyla gerçekleşir. Bu atomlarına ayrılan moleküllerin atomları ne kadar hızlı hareket ederse 

karşılaşma o kadar çok olur ve ürün oluşumu o denli artar. Eğer denge durumuna hacmi arttırırsak atomların 

bulunacağı alan daha da geniş olacağı için birbirleriyle karşılaşmaları gecikecektir. Basınç artışı atomları iteceği 

için, atomların daha hızlı hareket etmesi sağlanacaktır ve daha fazla ürün oluşumu gerçekleşecektir.  

Hacim artırılıp basınç azaltılırsa moleküllerin hareketi yavaşlayacağı için denge mol sayısı (madde miktarı) az 

olan tarafa kayacaktır. Hacim azaltılıp basınç arttırılırsa moleküllerin hızları artacağı için denge mol sayısı 

(madde miktarı) fazla olan tarafa kayacaktır çünkü daha az bir alanda daha fazla madde birbiriyle etkileşecektir.  

Ürünler ve girenler yönünde mol sayıları (madde miktarları) eşit olan moleküllerin basınç ve hacim artışı ya da 

azaltılması dengeyi değiştirmeyecektir. Çünkü birbiriyle etkileşen maddeler sayıca eşit olduğu için ve ortamda 

birbiriyle tepkimeye giren madde de kalmadığı için denge değişmeyecektir.   

Katalizör 

Katalizör ürünler ve girenlerin tepkime hızlarını eşit oranda arttırdığından dengeyi etkilemez. Ancak katalizör 

sayesinde tepkime daha kısa sürede dengeye ulaşır. Katalizör sadece denge süresini değiştirir.  

 


