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MOLEKÜLLERİN VE İYONLARIN HESAPLANMASI 

Tuzlar iyonik bağlı bileşiklerdir. Suda çözünme olayı su dipollerinin iyonik kristal yüzeyindeki iyonları 

sarması ve onları iyonlarına kadar ayrılmasıyla gerçekleşir. Böylece çözünme gerçekleşir. Su burada 

çözen, tuz da çözüneni oluşturur. Tuzun su içerisinde moleküler seviyede homojen olarak dağılması 

çözeltileri oluşturur. Çözeltilerde ne kadar madde çözündüğünü bulabiliriz. Bu madde miktarına 

“konsantrasyon” veya “derişim” denir.   

İyonik bağlı bileşikler suda çözündüklerinde suya iyonlarını verirler. Çözeltilerde çözünmüş iyon 

miktarının bulunmasına iyon derişimi denir. İyon derişimi köşeli parantezle “[  ]” belirtilir. Örneğin, 

𝑀𝑔𝐵𝑟2 katısının saf suda iyon derişimini inceleyelim. 

 𝑀𝑔𝐵𝑟2 katısı denklemi yazılıp, iyonlar ayrıştırılır. Gerekli eşitlemeler yapılır. 

𝑀𝑔𝐵𝑟2  𝑀𝑔+2 + 2 𝐵𝑟−1 

Her bir iyonun iyon derişimini bulmak için, o maddenin mol sayısı çözeltinin hacmine bölünür.  

[𝑀𝑔+2] =
𝑛

𝑀𝑔+2

𝑉çö𝑧𝑒𝑙𝑡𝑖
    [ 𝐵𝑟−1] =

𝑛
𝐵𝑟−1

𝑉çö𝑧𝑒𝑙𝑡𝑖
 

Mol sayısı, verilen maddenin ağırlığı molekül ağırlığına bölünmesiyle bulunur. 

𝑀𝑜𝑙 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 =
𝑣𝑒𝑟𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑑𝑑𝑒𝑛𝑖𝑛 𝑎ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤 (𝑔𝑟𝑎𝑚)

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑘ü𝑙 𝑎ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤
                  𝑛𝑀𝑔+2 =

𝑚

𝑀𝑎
 

Örnek: 20 gram 𝐶𝑎𝐵𝑟2 çözülerek hazırlanan 500 mL’lik çözeltisindeki 𝐵𝑟−1 iyonu derişimi kaç 

molardır? (Atom kütleleri: Ca: 40, Br: 80) 

m = 20 g         𝑛𝐶𝑎𝐵𝑟2
=

𝑚

𝑀𝑎
=  

20

200
= 0,1 mol 

Ma = Ca + 2 Br = 40 + 2x80 = 200   [ 𝐶𝑎𝐵𝑟2] =
𝑛𝐶𝑎𝐵𝑟2

𝑉çö𝑧𝑒𝑙𝑡𝑖
=

0,1

0,5 
=0,2 M 

V = 500 mL = 0,5 L    𝑀𝑔𝐵𝑟2  𝑀𝑔+2 + 2 𝐵𝑟−1 

 

      0,2 M      0,2 M     0,4 M 

𝐵𝑟−1’nin iyon derişimi 0,4 molar’dır.  [ 𝐵𝑟−1] = 0,4 𝑀 

Örnek: 10 gram 𝐶𝑎𝐵𝑟2 katısının tamamen çözünmesi ile elde edilen 100 mililitrelik 𝐶𝑎𝐵𝑟2’ün sulu 

çözeltisindeki toplam iyon derişimi kaç molardır? (Atom kütleleri: Ca: 40, Br: 80) 

m = 10 g        𝑛𝐶𝑎𝐵𝑟2
=

𝑚

𝑀𝑎
=  

10

200
= 0,05 mol 

Ma = 200 g/mol       [ 𝐶𝑎𝐵𝑟2] =
𝑛𝐶𝑎𝐵𝑟2

𝑉çö𝑧𝑒𝑙𝑡𝑖
=

0,05

0,1 
=0,5 M 

V = 100 mL = 0,1 L       𝑀𝑔𝐵𝑟2  𝑀𝑔+2 + 2 𝐵𝑟−1 

 

 

Toplam iyon derişimi 0,6 M’dır. [ 𝑀𝑔+2] + [ 𝐵𝑟−1] = 0,5 𝑀 + 0,1 𝑀 = 0,6 

ÖĞRETMEN ARKAPLAN EKİ 
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Şeker çok kuvvetli kovalent bağ içerdiği için, tuz gibi iyonlarına ayrışmaz. Suda moleküler olarak 

çözünür. Çözelti içerisinde az miktarda şeker (çözünen) çözünmüşse buna “seyreltik çözelti”, çok 

miktarda şeker çözünmüşse buna da “derişik çözelti” denir. Bir çözelti çözebileceği madde miktarının 

tamamını çözmüşse oluşan çözeltiye “doymuş çözelti”, daha az miktarda madde çözmüş ise “doymamış 

çözelti” denir. Doymuş çözelti daha fazla madde çözmez ve madde çözeltinin dibinde gözle görülebilir.  

Örnek: Doymamış şekerli su çözeltisine şeker eklenirse ne olur? 

a) Çözeltinin derişimi artar 

b) Çözeltinin yoğunluğu artar 

c) Çözeltinin kütlesi artar 

d) Çözeltinin çözünürlüğü artar 

Doymamış çözeltiye şeker eklenirse, çözeltide çözünen şeker miktarı artar böylece derişim artar. “a” 

seçeneği doğrudur. Çözeltinin yoğunluğu, çözeltide çözünen şekerin kütlesinin çözücünün yani suyun 

kütlesine bölümüyle bulunur. “Çözeltinin yoğunluğu = 
Çö𝑧𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑𝑒 çö𝑧ü𝑛𝑒𝑛𝑖𝑛 (ş𝑒𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛) 𝑘ü𝑡𝑙𝑒𝑠𝑖

Çö𝑧ü𝑐ü𝑛ü𝑛 (𝑠𝑢𝑦𝑢𝑛) 𝑘ü𝑡𝑙𝑒𝑠𝑖
" Çözeltide 

çözünen şekerin kütlesi arttığı ve suyun kütlesi değişmediği için çözeltinin yoğunluğu artar. “b” 

seçeneği de doğrudur. Çözeltinin kütlesi çözeltide bulunan şeker ve suyun kütlesi toplamına eşittir. 

“çözeltinin kütlesi = çözünenin (şekerin) kütlesi + çözücünün (suyun) kütlesi”  Çözeltide çözünen 

şeker miktarı arttığı için, çözeltinin kütlesi de artar. “c” seçeneği de doğrudur. Çözeltinin çözünürlüğü 

sıcaklığa bağlı olarak değişir. Sıcaklık değişmediği sürece çözünürlükte değişmez. Soruda sıcaklıkla 

ilgili bir bilgi verilmediği için çözeltinin çözünürlüğü değişmez. “d” seçeneği yanlıştır. 

Örnek: Doygun şekerli su çözeltisine şeker eklenirse ne olur? 

a) Çözeltinin derişimi artar 

b) Çözeltinin yoğunluğu artar 

c) Çözeltinin kütlesi artar 

d) Çözeltinin çözünürlüğü artar 

Doygun çözeltiye şeker eklenirse, çözeltide yeteri kadar şeker çözündüğü için çözeltide çözünen şeker 

miktarı değişmez böylece derişim değişmez. “a” seçeneği yanlıştır. Çözeltinin yoğunluğu, çözeltide 

çözünen şekerin kütlesinin, çözücünün yani suyun kütlesine bölümüyle bulunur. “Çözeltinin 

yoğunluğu = 
Çö𝑧𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑𝑒 çö𝑧ü𝑛𝑒𝑛𝑖𝑛 (ş𝑒𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛) 𝑘ü𝑡𝑙𝑒𝑠𝑖

Çö𝑧ü𝑐ü𝑛ü𝑛 (𝑠𝑢𝑦𝑢𝑛) 𝑘ü𝑡𝑙𝑒𝑠𝑖
" Çözeltide çözünen şekerin kütlesi değişmediği için ve 

suyun kütlesi de değişmediği için çözeltinin yoğunluğu değişmez. “b” seçeneği de yanlıştır. Çözeltinin 

kütlesi çözeltide bulunan şekerin ve suyun kütlesi toplamına eşittir. “çözeltinin kütlesi = çözeltide 

çözünenin (şekerin) kütlesi + çözücünün (suyun) kütlesi”  Çözeltide çözünen şeker miktarı 

değişmediği için, çözeltinin kütlesi de değişmez. “c” seçeneği de yanlıştır. Çözeltinin çözünürlüğü 

sıcaklığa bağlı olarak değişir. Sıcaklık değişmediği sürece çözünürlükte değişmez. Soruda sıcaklıkla 

ilgili bir bilgi verilmediği için çözeltinin çözünürlüğü değişmez. “d” seçeneği de yanlıştır. Eklenen 

şeker, çözeltide çözünmediği için çözeltinin dibine çöker. 

Bir çözeltinin 100 gramında çözünmüş olan maddenin gram miktarına çözeltinin yüzde bileşimi veya 

kısaca çözeltinin yüzdesi denir. Mesela % 10’luk tuz çözeltisi denince 100 gramında, 10 gram tuz ve 90 

gram su bulunan çözelti akla gelir. 
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Örnek: Kütlece %20’lik 250 gram şerbette kaç gram şeker çözünmüştür? 

100 gram şerbette 20 gram şeker çözünmüşse  

250 gram şerbette ?? gram şeker çözünür. 

?? = 50 gram şeker çözünmüştür. 

ya da 

 

%C= 
𝑚ş𝑒𝑘𝑒𝑟

 𝑚ş𝑒𝑘𝑒𝑟𝑙𝑖 𝑠𝑢
       20= 

𝑚ş𝑒𝑘𝑒𝑟

 250𝑔
x 100 

𝑚ş𝑒𝑘𝑒𝑟 = 50 g şeker çözünmüştür. 

 

Örnek: Kütlece %20’lik 150 g tuz çözeltisine, 20 g tuz ve 20 g su eklendiğinde çözelti kütlece yüzde 

kaçlık olur. 

Kütlece % 20’lik 150 g tuz çözeltisinde,    Bu çözeltiye 20 g tuz ve 20 g su eklendiğinde, 

100 g tuzlu su çözeltisinde 20 g tuz varsa   30g + 20g = 50 g tuz bulunur 

150 g tuzlu su çözeltisinde  ?? g tuz bulunur   120g + 80g = 200 g su bulunur. 

?? = 30 g tuz bulunur. 

Tuzlu su = tuz + su    % C = 
𝑚𝑠𝑢

𝑚𝑠𝑢+ 𝑚𝑡𝑢𝑧
x 100 

150 g  = 30 + 𝑚𝑠𝑢    % C = 
50𝑔

50𝑔+ 200𝑔
x 100  = 

50𝑔

 250𝑔
x 100   =  20 

𝑚𝑠𝑢 = 120 g su bulunur   % C  =  çözelti % 20’lik olur 

Örnek: Kütlece %50’lik 200 gram şekerli suya kaç gram şeker eklenirse çözelti %10’luk olur? 

Kütlece % 50’lik 200 g şeker çözeltisinde,    Bu çözeltiye kaç g şeker eklenirse,  

100 g şekerli su çözeltisinde 50 g şeker varsa  𝑚𝑠𝑢 = 100 g su bulunur (eklenen yok) 

200 g şekerli su çözeltisinde  ?? g şeker bulunur  𝑚ş𝑒𝑘𝑒𝑟 = 100 g +  𝑚𝑒𝑘𝑙𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑠𝑢 

?? = 100 g şeker bulunur.    

        Çözelti %10’luk olur, 

Şekerli su = şeker + su   % C = 
𝑚𝑠𝑢

𝑚𝑠𝑢+ 𝑚ş𝑒𝑘𝑒𝑟
x 100 

200 g  = 100 + 𝑚𝑠𝑢    10 = 
100 g

100𝑔+(100 g +  𝑚ş𝑒𝑘𝑒𝑟)
x 100   

𝑚𝑠𝑢 = 100 g su bulunur   10 = 
100 g

𝑚ş𝑒𝑘𝑒𝑟+ 200𝑔
x 100    

  𝑚ş𝑒𝑘𝑒𝑟 = 800 g şeker eklenmelidir. 

Kütlece yüzde derişim 

 %C=
𝑚çö𝑧ü𝑛𝑒𝑛

𝑚çö𝑧𝑒𝑙𝑡𝑖
 x 100  = 

𝑚çö𝑧ü𝑛𝑒𝑛

𝑚çö𝑧ü𝑛𝑒𝑛+ 𝑚çö𝑧ü𝑐ü
x 100 


