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KONSANTRASYON PROBLEMLERİ VE ANLATIMLI ÇÖZÜMLERİ 

Serkan SAYINER, Vet. Hek., Yrd. Doç. Dr. 

serkan.sayiner@neu.edu.tr   

 

Ölçüm Birimleri (Aynı zamanda formüller): M = mol/L ; N = Val/L; m = mol/kg (M ve N’de L çözelti 

hacmidir, m’de kg çözücü miktarıdır, bu ayrım önemlidir, Dikkat!) 

1. 23,4 g NaCl kullanılarak 500 ml çözelti hazırlanıyor. Çözeltinin molaritesi kaçtır? (NaCl 

MW=58,5 g/mol) 

 

Önce mol sayısını bulalım. 58,5 g 1 mol ise 23,5 g 0,4 mol olur. Formüle geçecek olursak 

unutmayalım hacim L olarak yazılmalı. Yani 500 mL 0,5 L olarak yazılacak. Bu durumda 

M=0,4/0,5=0.8 

 

2. 0,5 M 400 mL HCl çözeltisi hazırlayınız. (MW= 36,5 g/mol - Dansite= 1,2 g/ml - % 36,5) 

 

HCl bir asit ve zaten sıvı forumda. Dolayısı ile bir çözelti halinde. Yani bir M değerinde sahip. İlk 

önce bunu bulacağız. Daha sonra seyreltme işlemi yapacağız. 

 

HCl’nin M değerini bulmak için bize verilen değerleri kullanmamız gerekir.  

2.1. İlk önce dansiteye odaklanamalım. Bu değer bize sıvı içindeki çözünmüş madde miktarı 

bilgisini veriyor. Yani her bir mL’de 1,2 g madde çözündü. M tanımı 1 litrede formül gramı 

(MW=g/mol) içeren çözeltiydi. Dolayısı ile dansiteyi litre olarak ifade edersek daha rahat 

hesaplarız. Bu durumda 1,2 g/mL=1200 g/L.  

2.2. İkinci adımda yüzde değerine odaklanıyoruz. Bu değerde bize ilk adımda hesapladığımız 

çözünmüş madde miktarının ne kadarının HCl olduğu bilgisini veriyor (%36,5). Demek ki 

hepsi HCl değil. Basit bir oran-orantı hesabı yapıyoruz. 100 birimin 36’5’i HCl ise 1200’in 

kaçı HCl’dir. Cevabımız (1200*36,5)/100=438. Demek ki asit çözeltimizde toplam 438 g 

HCl bulunuyor. 

2.3. Son adımda ise artık asit çözeltimizin M değerini bulabiliriz. M= mol/L formülünde L 

değerimiz 1. Bu değeri elde etmek için ilk adımda dansiteyi L olarak ifade etmiştik. Mol 

sayımız ise HCl’nin MW değerinden hesaplayacağız. 36,5 g 1 mol ediyor. O zaman 438 

g 12 mol eder (438/36,5). Şimdi formüle koyabiliriz. M=mol/L=12/1=12. Bu adım ile asit 

çözeltimizin 12 M olduğunu bulduk. 

Artık soruda bizden istenen 0,5 M 400 mL HCl çözeltisini hazırlayabiliriz. Bunun için M değerini 

bulduğumuz asit çözeltimizi su (çözücü) ile seyrelteceğiz. Yani çözeltimize çözücü ekleyeceğiz. 

Bu durum çözünmüş madde miktarını değiştirmez. Çözücü hacmi artacağı için konsantrasyon 

değişecektir; azalacaktır. Peki ne kadar? Bunun için basit bir denklem kullanacağız. C1V1=C2V2 

(C1: ilk konsantrasyon, V1: ilk hacim, C2: son konsantrasyon, V2: son hacim) Çözünen madde 

miktarı değişmediği için denklemin her iki tarafı bir denge halinde olur. Soruda bizden istenen 

denklemin sağ tarafıdır yani son konsantrasyon ve hacimdir (C2= 0,5 M; V2=400 mL). Sol tarafı 

ise bunu hazırlamak için kullanacağımız asit çözeltimize aittir. C1 asit çözeltimizin 

konsantrasyonudur yani ilk adımda MW, D ve % değerlerini kullanarak hesapladığımız 12 M’dir. 

V1 ise işte bizim hesaplayacağımız hacimdir yani çözeltimizden ne kadar hacim almamız 

gerektiği sorusunun yanıtıdır. Denklemin her iki tarafında kullanacağımız konsantrasyon ve 

hacim ölçüm birimlerinin aynı olmasına dikkat etmeliyiz. Yani V1 ml, V2 L olursa hatalı 

hesaplarız. 

C1V1=C2V2 → 12 M x  V1 = 0,5 M x 400 mL → V1 = (0,5 x400)/12= 16,6 mL 

İşimiz burda bitmiyor. Bulduğumuz V1 değeri asit çözeltimizden 16,6 mL kullanmamız 

gerektiğidir. Bu hacmi çözeltimizden alarak 400 mL’leye tamamlıyoruz yani 400-16,6=383,4 mL 

suya ekliyoruz. Böylece 0,5M 400 mL HCl çözeltisini hazırlamış oluyoruz. 
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Bu işlemler pipet ve balon joje gibi hacim ölçerler ile yapılmalıdır. 

 

3. 32.5 g NaF 425 g su içinde çözünürse elde edilen çözelti kaç molal olur? (NaF MW=42 

g/mol) 

 

Önce mol sayısını bulalım. 42 g 1 mol ise 32,5 g 0,7738 mol olur. Formüle geçecek olursak 

unutmayalım hacim kg olarak yazılmalı. Yani 425 g 0,425 kg olarak yazılacak. Bu durumda 

m=mol/kg=0,7738/0,425=1,82 m  Çözeltimizin molalitesi. 

 

4. 30,8g KOH’ ın 1100 g suda çözünmesiyle oluşan çözelti kaç molaldir? (KOH MW=56 

g/mol) 

 

Önce mol sayısını bulalım. 56 g 1 mol ise 30,8 g 0,55 mol olur. Formüle geçecek olursak 

unutmayalım hacim kg olarak yazılmalı. Yani 1100 g 1,1 kg olarak yazılacak. Bu durumda 

m=mol/kg=0,55/1,1=0,5 m  Çözeltimizin molalitesi. 

 

5. 0,200 m KNO3 çözeltisi hazırlamak için 250 g suya kaç gram KNO3 eklemek gerekir? 

(KNO3: 101.1 g/mol) 

 

Bu sorumuzda hedeflenen molalite ve kullanmamız gereken su miktarı (dikkat kg çevrilmeli, 

0,25 kg) verilmiş. Bizden istenen kimyasalımızdan kaç g eklememiz gerektiği. Bunu bulmamız 

için ilk önce denklem üzerinden belirtilen su kullanılarak hazırlanacak molalite için ihtiyacımız 

olan mol sayısını bulmalıyız. Daha sonra mol sayımız üzerinden ağırlığı hesaplayacağız. 

 

m=mol/kg → 0,200=mol/0,25 → mol=0,200x0,250=0,05 mol  

 

1 mol 101,1 g ise 0,05 mol kaç gramdır? 0,05x101,1=5,06g  Bu kadar gram KNO3 tartıp 250g 

suya eklenir. 

 

6. 100 mmol/L 100 mL HNO3 çözeltisi hazırlamak için kaç mL HNO3’e ihtiyaç duyulur? (MW= 

63.01 g/mol - Dansite= 1,51 g/ml - % 70) 

 

2. sorudaki adımları izleyerek çözülmelidir. Dikkat edilmesi gereken ölçüm birimleridir. İstenen 

M değeri 100 mmol/L=0,1 mol/L=0,1M. Son hacim 100 mL=0,1 L. 

 

MW, D ve % değerleri üzerinden hesaplandığında elimizdeki asit çözeltisinin konsantrasyonu 

16,775 M’dir. Artık soruda bizden istenen 100 mmol/L (0,1 M) 100 mL HNO3 çözeltisini 

hazırlayabiliriz. 

 

C1V1=C2V2 → 16,775 M x  V1 = 0,1 M x 100 mL → V1 = (0,1x100)/16,775= 0,596 mL 

İşimiz burda bitmiyor. Bulduğumuz V1 değeri asit çözeltimizden 0,596 mL kullanmamız 

gerektiğidir. Bu hacmi çözeltimizden alarak 100 mL’leye tamamlıyoruz yani 100-0,596=99,404 

mL suya ekliyoruz. Böylece 0,1 M 100 mL HNO3 çözeltisini hazırlamış oluyoruz. 

 

Bu işlemler pipet ve balon joje gibi hacim ölçerler ile yapılmalıdır. 
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7. 0,5 mol/kg 500 g CaCO3 çözeltisi hazırlamak için kaç g CaCO3 tartılması gereklidir? 

(CaCO3: 100.08 g/mol) 

 

Bu sorumuzda hedeflenen molalite ve kullanmamız gereken su miktarı (dikkat kg çevrilmeli, 0,5 

kg) verilmiş. Bizden istenen kimyasalımızdan kaç g eklememiz gerektiği. Bunu bulmamız için ilk 

önce denklem üzerinden belirtilen su kullanılarak hazırlanacak molalite için ihtiyacımız olan mol 

sayısını bulmalıyız. Daha sonra mol sayımız üzerinden ağırlığı hesaplayacağız. 

 

m=mol/kg → 0,500=mol/0,5 → mol=0,5x0,5=0,25 mol  

 

1 mol 100,08 g ise 0,25 mol kaç gramdır? 0,25x100,08=25,02 g  Bu kadar gram CaCO3 tartıp 

500g suya eklenir. 

 

8. 74,5 g CaCl2 560 g su içinde olacak şekilde çözelti hazırlanmıştır. Çözeltinin dansitesi 

1,15 g/mL’dir. Bu çözeltinin molalitesi ve molaritesini hesaplayınız? (CaCl2 MW= 110,98 

g/mol) 

 

İlk Önce Molaliteyi hesaplayalım. Bu hesap için dansite bilgisi gerekli değildir. Dansiteyi Molarite 

için kullanacağız. Çözeltinin molalitesi 3 ve 4. sorulardaki gibi hesaplanır. Önce mol sayısını 

bulalım. 110,98 g 1 mol ise 74,5 g 0,67 mol olur. Formüle geçecek olursak unutmayalım hacim 

kg olarak yazılmalı. Yani 560 g 0,560 kg olarak yazılacak. Bu durumda 

m=mol/kg=0,67/0,560=1,196 m  Çözeltimizin molalitesi. 

 

Molariteyi hesaplayabilmek için dansite bilgisini kullanacağız. Denklemi hatırlayacak olursak 

(M=mol/L) molarite için çözelti hacmini bilmeliyiz. Soruda ise bize ağırlık olarak verilmiştir. Bunu 

hacime çevirmek için dansiteyi (d=m/v) kullanacağız. Bir diğer dikkat edilmesi gerekli konu ise 

çözelti hacmini belirleyebilmek için mutlaka çözünen ve çözücü ağırlığını toplamalayız, yani 

toplam ağırlık çözelti ağırlığını verecek. Daha sonrada dansite bilgisi ile bu ağırlığı hacme 

çevireceğiz. Çözünen + Çözücü=74,5 g + 560 g=634,5 g. Bu bizim toplam çözelti ağırlığımızdır. 

D=1,15 g/mL. Bu bilgi bize çözeltimisin her bir mL’sinde 1,15 g madde çözündüğünü ifade 

ediyor. Bir oran-orantı yapacak olursak 1 mL’de 1,15 g madde var ise 634,5 g madde kaç 

mL’dedir → 634,5/1,15=551,74 mL=0,55174 L. Böylece elimizdeki çözeltinin hacmini bulduk. 

Şimdi çözeltimizin kaç molar olduğunu kolaylıkla bulabiliriz. M=mol/L → mol sayısını molalite 

hesaplarken bulmuştuk, 0,67 mol. Hacmimizde 0,55174 L.  

M=0,67/0,55174= 1,214 M  Çözeltimizin molaritesi. 

 

9. 18,5 g Ca(OH)2 ile 250 ml çözelti hazırlanıyor. Çözeltinin normalitesi kaçtır? [Ca(OH)2 

MW=74 g/mol)] 

 

Normalite hesaplarkan molekül ağırlığı değil eşdeğer gramını dikkate alacağız. Diğer bir deyişle, 

mol sayısı değil valansına yada ekivalansına bakacağız. Molekül ağırlığını maddenin etkime 

değeri (tesir değeri) bölerek eş değer gram hesaplanır. Burdan valans bulunur. Etkime değeri 

molekülün asit ya da baz oluşuna göre değişir. Asitlerin ki taşıdıkları H sayısına, bazlarınki ise 

OH grubu sayısına göre hesaplanır. Problemedeki bileşiğin etkime değeri buna göre ‘dir. Formül 

üzerinden eşdeğer gramı hesaplamak için; Eşdeğer Gram= MW/Tesir Değeri=74/2=37 g. Yani 

bu bileşiğin 37 g’ı 1 valansdır. O zaman problemedeki miktarın kaç valans olduğunu bulabiliriz. 

37g 1 valans ise 18,5 g kaç valansdır? 18,5/37= 0,5. Bunuda N denklemine yazarsak cevabı 

kolaylıkla buluruz. N=Val/L=0,5/0,25= 2 Val/L = 2 N  Çözeltimizin Normalitesi. 

 

 

10. 0,2 N 250ml NaOH çözeltisi hazırlamak için kaç g NaOH tartılır? (NaOH MW =40 g/mol)] 

 

Bu sorumuzda hedeflenen normalite ve kullanmamız gereken su miktarı (dikkat ml) verilmiş. 

Bizden istenen kimyasalımızdan kaç g eklememiz gerektiği. Bunu bulmamız için ilk önce 

denklem üzerinden belirtilen su kullanılarak hazırlanacak normalite için ihtiyacımız olan valans 
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sayısını bulmalıyız. Daha sonra valans sayımız üzerinden tartmamız gereken eş değer gramı 

hesaplayacağız. 

 

N=Val/L → 0,2=Val/0,25 → Val=0,2x0,25=0,05 

 

NaOH’ın etkime değeri 1. Yani 1 Val=40/1= 40 g.  

 

Bu durumda 1 Val 40 g ise, 0,05 Val kaç g dir? 0,05x40=2g  Bu bizim tartmamız gereken 

eşdeğer gramdır. Tartıp 250 mL içinde çözdürüyoruz. 

 

DİKKAT: Bu problem bize aynı zamanda şunu kavramamıza yardımcı oldu. Etkime değeri 1 

olan asit ve bazların normalitesi ile molaritesi aynıdır. 

 

11. 0,1 L çözeltide 4,9 g H2SO4 bulunuyorsa bu çözeltinin normalitesi kaçtır? (H2SO4 MW=98 

g/mol) 

 

Normalite için eş değer gramı bulmamız gerekir. Asidimizin etkime değeri 2. Eşdeğer gram= 

98/2=49 g. Yani 49 g 1 valans. 4.9 kaç valans? 4,9/49= 0,1. Denklemden çözeltimiz in 

normalitesini hesaplayacak olursak; N=Val/L=0,1/0,1=0,01 Val/L=1 N  Çözeltimizin 

normalitesi. 

 

12. 100 mL  0.5 N H2SO4 çözeltisine 400 mL su ilave edildiğinde normalitesi ne olur? 

 

Problemimizde su ilave edilmek suretiyle çözeltimiz seyreltilmiştir. Yani ilk hacim 100 iken son 

hacim 100 + 400=500 mL olmuştur. Seyreltme denkleminden N’yi kolaylıkla hesaplayabiliriz. 

C1V1=C2V2 → 0,5 N x  100 mL = C2 x 500 mL → C2 = (0,5x100)/500= 0,1 N 

 

13. 15 M’lık stok HCl çözeltisinden 50 ml 0.1 M HCl çözeltisi nasıl hazırlanır? 

C1V1=C2V2 → 15 M x  V1 = 0,1 M x 50 mL → V1 = (0,1x50)/15= 0,333 mL 

 

İşimiz burda bitmiyor. Bulduğumuz V1 değeri asit çözeltimizden 0,333 mL kullanmamız 

gerektiğidir. Bu hacmi çözeltimizden alarak 50 mL’leye tamamlıyoruz yani 50-0,333=49,667 mL 

suya ekliyoruz. Böylece 0,1 M 50 mL HCl çözeltisini hazırlamış oluyoruz. 

 

 

14. %96’ lık C2H6O’dan 400 mL %40’ lık C2H6O nasıl hazırlanır? 

 

C1V1=C2V2 → %96 x  V1 = %40 x 400 mL → V1 = (40x400)/96= 166,66 mL 

 

İşimiz burda bitmiyor. Bulduğumuz V1 değeri asit çözeltimizden 166,66 mL kullanmamız 

gerektiğidir. Bu hacmi çözeltimizden alarak 400 mL’leye tamamlıyoruz yani 400-166,66=233,34 

mL suya ekliyoruz. Böylece %40’lık 400 mL etanol çözeltisini hazırlamış oluyoruz. 

 

 

 

 

 


