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AÇIKLAMALAR 
KOD 725TTT096 

ALAN  Tıbbi Laboratuvar 

DAL/MESLEK Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Çözelti Hazırlama 

MODÜLÜN TANIMI  
Katı ve sıvı maddelerden distile su, tartım, pH işlemleriyle 
yüzdelik, tampon, molar, solisyonlarını hazırlama tekniğiyle 
becerilerin kazandırıldığı öğrenim materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Çözelti hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Sıvı ve katı kimyasal maddelerden çözelti hazırlama 
tekniklerini kullanarak istenen solüsyonları 
hazırlayabileceksiniz. 
 
Amaçlar  
1. Distile su hazırlayabileceksiniz. 
2. Tartım / ölçüm yapabileceksiniz. 
3. Yüzde (%) solüsyon hazırlayabileceksiniz. 
4. Molar çözelti hazırlayabileceksiniz. 
5. Normal çözelti hazırlayabileceksiniz. 
6. Tampon çözelti hazırlayabileceksiniz. 
7. pH ölçümü yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 
ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Donanım: Terazi, spatula, mezür, beher, balon joje, erlen 
mayer, tartı kâğıdı, bek ocağı, karıştırıcılar, pH metre  
 
Ortam: Tıbbi laboratuvar 

AÇIKLAMALAR 
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ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 
araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 
değerlendireceksiniz. 
 
Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan 
seçmeli, doğru-yanlış, vb.) uygulayacak modül uygulamaları 
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci,  
 

Seçmiş olduğunuz mesleğin temelini oluşturan çözelti hazırlama modülünü, tıbbi 
laboratuvar ortamında, araç ve gereçleri tekniğine uygun kullanarak doğru bir şekilde 
yüzdelik, molar, normal çözeltiyi hatasız hazırlayabilecek ve çözeltilerin pH ayarını 
yapabileceksiniz. 
 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 
 
 
Bu faaliyette kazandığınız bilgiler ile standarda uygun olarak distile su 

hazırlayabileceksiniz. 
 
 
 
 
 Tıbbi laboratuvarlarda çözelti hazırlamada, çalışılan testlerde kullanılan çözücü 

sıvıların özelliklerini araştırınız. 
 Distile su cihazının çalışma prensibi hakkında bilgi toplayarak arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 
 

1. DİSTİLE SU HAZIRLAMA 
 

1.1. Saf Su (Distile Su) 
 

Bir çözeltinin çözücüsünün ya da kaynama noktaları farklı iki veya daha fazla sıvı 
karışımının kapalı bir sistemde buharlaştırılıp oluşan buharın soğutularak ortamdan veya 
birbirinden ayrılması amacıyla kullanılan sistemdir. Distilasyon ile suyun saflaştırılması 
mümkündür. Böylece distile su elde edilir. 

 
 Amacı 
 

Tıbbi laboratuvarlarda çözelti hazırlamada ve analiz işlemlerinde distile su 
kullanılmaktadır. 

 
 Prensibi 
 

Su buharlaştırıldıktan sonra oluşan buhar,  önce paslanmaz çelik kondansörden, daha 
sonra karbon esaslı bir filtreden geçtikten sonra diğer tanka gelir. 

 
 Kullanılışı 
 

Distile su cihazının su giriş borusu, şebeke suyuna bağlanır. Distile su cihazının 
elektrik fişi toprak hattı olan prize takılır. Şebeke suyu açılarak distile su cihazının içerisinde 
bulunan kazanın dolması beklenir. Distile su cihazındaki kazanın suyla dolup dolmadığı su 
seviye göstergesinden gözlenir. Distile su cihazının su kazanı yeterli su ile dolduktan sonra 
ısıtıcı düğmesi açılır ve su veren musluktan cihazın sıcaklığının yükselmesini sağlayacak 
şekilde ayarlama yapılır. Sıcaklık 40–600C’ye gelince bu aralıkta sabitlenecek şekilde 
musluk kısılır veya açılır. Distile su alım borusu distile su biriktirilecek kaba bağlanır. Distile 
su cihazının, atık su gider borusunun açık olup olmadığı kontrol edilir. Zaman zaman cihaz 
denetlenerek sıcaklığın 40 – 600C arasında kalıp kalmadığı kontrol edilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Yeteri kadar distile su elde edildikten sonra şebeke suyu ve elektrik akımı kesilir. 
Distile su cihazı, uzun süre çalıştırılmayacak ise distile su cihazının kazanında bulunan su 
boşaltılır. 
 

 Distile su hazırlama 
 
Tüm tıbbi laboratuvar çalışmalarında kullanılan saf su, distile su cihazında 

laboratuvarda kullanılabilecek şekilde hazırlanmaktadır. 
 
Laboratuvar ortamında yapılan biyokimyasal analizlerde çözücü olarak kullanılan 

suyun, testlerde oluşan reaksiyonlara etki etmeyecek şekilde organik ve inorganik 
maddelerden arındırılmış su olması gerekmektedir. Bu amaçla laboratuvarlarda yapılan 
testlerde saf su kullanılması gerekmektedir.  

 
Resim 1.1: Duvar tipi distile su cihazı 

 
1.2. Distile Suda Saflık Kontrol Çeşitleri 
 

 Saat camı yöntemiyle distile sularda saflık kontrolü 

 
Resim 1.3: Saat camı 

 
Saat camına 1–2 ml distile su konularak yavaş yavaş buharlaşmaya bırakılır. Suyun 

uçması sonucunda saat camında çökelti bırakıp bırakmadığına bakılır. Temiz saf suyun saat 
camında çökelti bırakmaması gerekir. 
 

 Saf sularda CI (klorür) kontrolü  
 

Deney tüpüne 10 ml distile su ve 4–5 damla asetik asit konularak üzerine 3–4 damla 
gümüş nitrat damlatıldığında distile suda bulanıklık oluşursa bu durum, distile suda klorür 
olduğunu gösterir. 
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 Distile sudan karbondioksitin uzaklaştırılması 
 
Distile sular uzun süre beklemekle havadaki karbondioksiti emer. Karbondioksit 

varlığını göstermek için temiz bir deney tüpüne 8 ml distile su üzerine 2 damla metil orange 
metil mavisi indikatörü damlatılır. Kirli yeşil bir renk oluşması distile suda karbondioksit 
varlığını gösterir. distile suda oluşan karbondioksit, distile suyun ateşe dayanıklı cam 
balonda 15–20 dakika kaynatılması ve ağzı kapaklı olarak soğumaya bırakılmasıyla 
uzaklaştırılır. 

 
1.3. Deiyonize Su Elde Edilmesi 

 
İyonlardan (katyon veya anyon) temizlenmiş suya deiyonize su denir. Çeşme suyunun 

iyon değiştirici reçinelerden geçirilmesiyle elde edilir. Organik maddeler su içinde 
kaldığından dolayı steril değildir. İçinde bakteri olacağından bazı enzim analizlerini etkiler. 
Bakterilerin uzaklaştırılması istendiğinde aktif kömürden geçirilir. 

 
Deiyonize suyun kalitesi, suyun direnciyle ölçülür. Direnci yüksek ise iyon miktarı 

düşüktür. Böylece suyun kalitesi yüksektir. Bekletilmeden kullanılmalıdır. 
 

1.4. Redistile veya Bidistile Su Elde Edilmesi 
 

İki defa damıtılmış sudur. Çok hassas analizler için kullanılır. İkinci damıtmadan önce 
suya bir miktar potasyum permanganat ilave edilerek damıtmadan sonra organik atıklardan 
uzaklaştırılması sağlanır. 
 



 

 6

UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 
İşlem Basamakları Öneriler 

 Distile su cihazının su giriş borusunu 
şebeke suyuna bağlayınız. 

 Laboratuvarda koruyucu eldiven ve iş 
formanızı giyiniz. 

 Cihazın üretici firmanın önerdiği kullanım 
talimatını okuyunuz. 

 Cihazın fiziki kontrolünü yapınız. 
 Cihazın su giriş borusunu şebeke suyuna 

bağladıktan sonra su kaçağı olup 
olmadığına ve su giriş borusunun 
kıvrılmamasına dikkat ediniz. 

  
  

 Cihazın su giriş hortumunda su kaçağı 
kontrolünü yapınız. 

 Cihazın çıkış hortumlarını su kaçağı ve 
fiziki yönünden kontrolünü yapınız. 

 Alınacak distile su kabının temiz olmasını 
kontrol ediniz. 

 Distile su cihazının fişini toprak hattı 
olan prize takınız. 

 Elektrik tesisatının toprak hattının çalışıp 
çalışmadığını kontrol ettiriniz. 

  
 Distile su cihazı kullanıma hazır hâle 

geldiğinde şebeke suyunu açarak 
distile su cihazının içerisinde bulunan 
kazanın dolup dolmadığını su seviye 
göstergesinden takip ediniz. 

 Kullanıma hazır olan distile su cihazının 
şebeke suyunu yavaş yavaş açınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Cihazın distile su elde etme kapasitesi 
oranında çeşme su tazyikini ayarlayınız. 

 Distile su cihaz borularının açık olduğunu 
kontrol ediniz. 

 Yeterli su dolduktan sonra cihazı 
çalıştırınız. 

 Cihazın bulunduğu zeminin kuru olmasına 
dikkat ediniz. 

 Cihazı çalıştırınız. 
 Distile su cihazının atık su gider 

borusunu açınız. 
 Distile su cihazının atık su gider borusunun 

açık olduğunu kontrol ediniz. 

 Distile su alım borusunu distile su 
kabına bağlayınız. 

 Distile su alım borusunun distile su alım 
kabının içinde olup olmadığını kontrol 
ediniz. 

 Yeteri kadar distile su alındıktan 
sonra şebeke suyunu ve elektrik 
akımını kesiniz. 

 Şebeke suyunu kapatınız. 
 Cihazı kapatınız. 
 Cihazın elektrik kablosunu elektrik fişinden 

çekiniz. 
 Uzun süre çalıştırılmayacak ise 

distile su cihazının kazanında 
bulunan suyu boşaltınız. 

 Cihaz uzun süre çalışmayacak ise cihaz su 
kazanının içerisinde bulunan suyun 
tamamen boşaldığını kontrol ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. ………….…. çeşme suyunun organik ve anorganik maddelerden arındırılması sonucu 

oluşur. 

2. Distile suyun saflık kontrolü ………………… , …………… ve …………. 

yöntemleriyle yapılır. 

3. Distile suyun uzun süre beklemesiyle havada bulunan…………………. absorbe eder. 

4. Distile su cihazı …………. göstergesine bakarak çalıştırılmalıdır. 

5. Deiyonize sudan bakterilerin uzaklaştırılması için ……………. geçirilerek suyun 

kalitesi artırılır. 

6. Redistile su …………………. oluşur. 

 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 
 
 
Bu faaliyette kazandığınız bilgiler ile çözeltileri hazırlanacak kimyasal maddelerin 

tartımını ve ölçümünü tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz. 
 
 
 
 
 Hassas teraziler hakkında biyomedikal firmalarından, hastane işletmeleri ve 

İnternet ortamında bilgi toplayabilirsiniz. 
 Hassas teraziler hakkında bilgi toplayarak rapor hâlinde arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 
 

2. TARTIM VE ÖLÇÜM YAPMA 
 
2.1. Tıbbi Laboratuvarlarda Kullanılan Uluslararası (SI) Ölçü 

Birimleri  
 

SI Temel Birimleri 
Fiziksel Nicelik Birimin Adı Sembol 

Uzunluk 
Kütle 

Zaman 
Elektrik Akımı 

Sıcaklık 
Aydınlanma Şiddeti 

Madde Miktarı 

metre 
kilogram 

saniye 
amper 
kelvin 

kandela 
mol 

m 
kg 
Sn 
A 
K 
Cd 
mol 

 
Ağırlık Ölçü Birimleri Hacim Ölçü Birimleri 

Kg = Kilogram l = Litre  
g = gram dl = Desilitre 
mg= miligram cl = Santilitre 
µg= mikrogram ml = Mililitre 
ng= nanogram µl = Mikrolitre 
pg= pikogram nl = Nanolitre 
fg= femtogram Pl = Pikolitre 
1kg = 1000g  
1g = 0.001 kg = 1000mg  
1mg = 1000 µg =0.001 g  
1µg = 1000 ng  
1 pg = 1000 fg  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.2. Terazi 
 
Maddelerin ağırlıklarını relatif (göreceli) olarak ölçen aletlerdir. Laboratuvarlarda 

tartılacak maddenin miktarına göre hassas terazi, santigram terazisi ve normal terazi 
(kilogram) kullanılır. Tıbbi laboratuvarlarda tartılarda (gravimetride) kullanılacak hassas 
terazilerin hassasiyeti, yapılacak tartımlara göre değişmekle birlikte genellikle 0,1 mg’a 
kadar hassasiyette tartım yapan terazilerin kullanımı yeterlidir. Bunun yanında +0.01mg ve 
+0.001mg’a kadar hassasiyetlik gösteren mikroteraziler bazı bilimsel çalışmalarda 
kullanılmaktadır. 

 
2.2.1. Terazi Çeşitleri 

 
 Analitik terazi: Miligrama kadar olan küçük miktarları tartabilen terazidir. 
 

  

Resim 2.2: Kollu hassas terazi Resim 2.2: Dijital hassas terazi 

 
 Adi terazi: Hassas olmayan tartımlarda kullanılan terazidir. 

 
Resim 2.3: Normal terazi 

 
2.3. Tartım Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

 
 Tartım yapılacak düz bir zemine terazi konulduktan sonra terazi ayak ayar 

vidalarıyla düz duracak şekilde ayarlanmalıdır. 
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 Terazilerde tartımdan önce dara ve 0 ayarı yapılır. 

 
Resim 2.4: Dijital hassas terazi (tartım kabını darasının sıfırlanması) 

 
 Hassas terazilerde tartım yapılacak alanda hava akımlarının olmamasına dikkat 

edilmelidir. 
 Tartım yapılırken kullanılacak malzemeler (terazi kefesi, tartım kapları vs.) 

temiz olmalıdır. 
 Kimyasal maddelerin tartılması sırasında madde transferinde ıspatula (tartımda 

madde transferinde kullanılan uç kısmı geniş ve düz olan araç) kullanmak 
gerekir. 

 
Resim 2.5: Ispatula 

 

 Hassas tartımların sonlarına doğru ıspatula sağ elle tutularak uç kısmı terazi 
kefesi üzerine getirilir, sol elle hafif hafif vurularak ıspatuladaki maddenin 
istenen miktarda azar azar akması sağlanır. 

 Tartım yaparken terazi yakınında titreşime neden olacak büyük gürültü çıkaran 
cihazlardan etkilenmemesine dikkat edilmelidir.  

 Ispatula her kullanımdan sonra çok iyi bir şekilde temizlenmeli, kapalı bir kap 
içinde temiz kuru bir şekilde saklanmalıdır. 

 Hassas terazide madde tartımı yapılacak kayıkçı kâğıtların, emici özelliği 
olmayan temiz, pürüzsüz yüzeyli yağlı kâğıtlar olması tercih edilmelidir. 

 Hassas terazilerin periyodik aralıklarla hassasiyet testi yaptırılmalıdır. 
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2.4. Tartım Yapma 
 
Örnek: 10 g NaCI tartımı yapmak 

  

Resim 2.6: Beher glassla madde tartımı Resim 2.7: Kayıkçı kâğıdıyla madde tartımı 

 
Terazi, tartım için hazırlanır. Tartım kabını kayıkçı kâğıdı olarak kullanılacaksa 

düzgün yüzeyli kâğıtlar seçilir,  terazi kefesine yerleştirerek kabın darası sıfırlanır. Tartımı 
yapılacak katı madde ıspatula ile alınarak tartım kabına nakledilir en son istenilen gramaja 
yaklaşıldığında ıspatula sağ elle tutularak ıspatuladaki madde terazinin kefesi üzerine 
getirilerek sol elle sağ kola hafif hafif vurularak istenen miktarda madde azar azar akıtılarak 
istenen grama getirilir. 

 
2.5. Volümetrik Cam Araç Gereçlerle Ölçüm 

 
Sıvıların volümlerinin (hacim)  ölçülmesi ve belirli çözeltilerin hazırlanmasında 

kullanılır. Sıvıların yüzeyleri cam boru içinde düz olmayıp yukarı bakan bir eğri “yarım ay  
menisküs” şeklindedir. Bu nedenle volümetrik cihazların okunması için belirli bir kural 
konulmuştur. Volüm çizgisi veya taksimat tam göz seviyesine getirilir. Yarım ayın en alt 
noktası volüm çizgisi ile bir olduğu zaman okunan değer, bize volümü verir. Cıva gibi 
yoğunluğu fazla olan sıvılar, cam boru içinde açıklığı yukarı bakan bir eğri oluşturmaz, 
yarım aşağı bakan bir eğri biçimindedir. Bu durumda menisküsün en yüksek noktası volüm 
çizgisi ile aynı hizaya getirilir ve okunur 

 
Balon joje, armut biçiminde uzun ve dar boyunlu kapaklı boyun kısmında belirli 

sıcaklıkta belirli bir hacmi gösteren taksimat çizgisi vardır. Balon jojelerde ölçümler cam 
malzemenin üzerinde yazan sıcaklık derecesine (kalibrasyon sıcaklığı) uyularak yapılmalıdır. 
Tavsiye edilen sıcaklıkların dışında yapılan ölçümler hatalı sonuçlar verir. Ölçüm sırasında 
ortam ve sıvı sıcaklığı uygun değilse son çizgisine kadar doldurulmaz, üst kısmı biraz boş 
bırakılır. Sonra, balon joje ve içindeki sıvı, kalibrasyon sıcaklığına geldikten sonra son hacmi 
tamamlanır. 
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Resim 2.8: Balon jojeler 

 
Mezür, volümetrik bir kaptır, fazla hassasiyet gerektirmeyen ve miktarı fazla olan 

sıvıların hacmini ölçmede kullanılır. Mezür, düz bir zemin üzerine konarak hacim sıvı 
menisküsünün altında, eğri yüzey taksimata teğet olacak şekilde okunur. Ufak sıvı miktarının 
büyük silindirlerde ölçülmesinden kaçınılmalıdır. 10–2000 hacimleri arasında olabilir. 

        
Resim 2.9: Mezürler 

 
Pipetler, üzerinde sıfırdan başlayarak taksimat çizgilerinin bulunduğu dar cam borular 

şeklinde, alt uçları ufak bir delik bırakacak şekilde aşağı doğru konik, sıvıların ölçümü ve bir 
kaptan diğer kaplara nakledilmesinde kullanılan cam araç gereçlerdir. Pipet, baş ve orta 
parmak arasında tutularak sıvıların içerisine daldırılır. Çözelti pipet üzerindeki hacim 
çizgisini biraz geçinceye kadar hafif bir emme ile çekilir. Sonra üst ucu işaret parmağı ile 
derhâl hemen kapatılır ve alt ucu çözeltiden çıkarılır. Pipet dik tutularak oluşan menisküs 
çizgisi, göz hizasına düz gelecek şekilde tutulur, pipetteki fazla sıvı volüm çizgisine 
gelinceye kadar boşaltılır. Volümetrik işaretleme pipetin ucunda biten pipetlerde solüsyon 
üflenerek boşaltılır. Bunlara serolojik pipetler (üflemeli pipet) denir. 
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İşaretleme pipetin ucundan daha yukarıda bitiyorsa bu çizginin altında kalan sıvı 
boşaltılmaz, pipette kalır. Bunlara mohr pipeti de denir. Bu pipetlerdeki sıvılar üflenerek 
boşaltılmaz. Pipetteki çözelti boşaltılacağı zaman, pipetin alt ucu kabın cidarına 
değdirildikten sonra işaret parmağı hafifçe kaldırılarak boşaltılır. 

                               
                             Resim 2.10: Pipet                 Resim 2.11: Puarla pipete sıvı çekimi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Tartıma başlamadan önce teraziyi düz 
bir zemine koyarak denge ayarını 
yapınız. 

 Tartımını yapacağınız kimyasal 
maddenin bilgi etiketini okuyunuz. 

 Hazırlanacak kimyasal maddenin 
özelliğine göre kişisel güvenliğinizi 
sağlayınız (Kişisel koruyucu 
elbiselerinizi giyiniz.). 

 Tartım yapılacak kimyasalı, tartım 
alanına getiriniz. 

 Teraziyi düz bir zemine koyarak denge 
ayarını yapınız. 

 Terazinin temizlik kontrolünü yapınız. 

  Terazinin fiziki kontrolünü yapınız. 
 Tartıma başlamadan önce terazinin 

genel temizlik kontrolünü yapınız. 
 Tartım yapılacak kapların temizlik 

kontrolünü yapınız. 

 Terazinin 0 (sıfır) ayarını kontrol ediniz.  Terazide, tartıma başlamadan önce 
kefeleri boşken 0 kontrolü yapınız. 

 Tartım kabının darasını sıfırlayınız.  Tartıma başlamadan önce tartım kabının 
darasını alınız. 

 Tartımı yapılacak maddeyi ıspatula 
ölçüm kabına naklediniz. 

 Ölçülecek madde miktarına göre 
ıspatula seçimi yapınız. 

 Ispatulanın temizlik kontrolünü yapınız. 
 Tartım maddesini son gramajına 

getirmek için ıspatula sağ ele alacak, sol 
elle sağ ele yavaş yavaş vurulacak, 
maddenin azar azar akması sağlanacak, 
istenilen gramaja getiriniz. 

 Tartımda kullanılacak ıspatulayı sağ 
elinize alınız. 

 Tartımın sonuna doğru sol elle ıspatula 
tutulan sağ ele yavaş yavaş vurarak 
istenen maddenin akmasını sağlayınız. 

 Mezürle sıvı ölçümü yapınız. 

 Mezürün temizliğini kontrol ediniz. 
 Ölçüm yapılacak sıvı hacmine uygun 

mezür seçiniz. 
 Mezürü düz bir zemin üzerine koyunuz. 
 Ölçümü yapılacak sıvıyı mezürün 

cidarından yavaş yavaş ekleyerek 
doldurunuz. 

 Sıvının son hacim tamamlamasına 
gelindiğinde, hacim çizgisini göz 
hizasına getirerek, sıvı eklemesini 
yaparak ölçümü tamamlayınız. 

 Pipetle ölçüm yapınız. 

 Ölçüm yapılacak sıvı hacmine uygun 
pipet seçiniz. 

 Pipet temizliğini kontrol ediniz. 
 Pipet kullanırken elinizin ıslak 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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olmamasına dikkat ediniz. 
 Kullanacağınız pipetin taksimat 

çizgilerinin silik olmamasına dikkat 
ediniz. 

 Kullanılacak pipetlerin uç kısımlarının 
kırık olmamasına dikkat ediniz. 

 Pipete sıvı çekerken ağzınızla 
çekmeyiniz. 

 Pipet kullanırken puar kullanınız. 

 Balon jojeyle ölçüm yapınız. 

 Balonun temizliğini kontrol ediniz. 
 Ölçüm yapılacak sıvı hacmine uygun 

balon seçiniz. 
 Ölçümü yapılacak sıvıyı balona 

naklederken huni kullanınız. 
 Ölçümü yapılacak sıvının oda ısısında 

olmasına dikkat ediniz. 
 Sıvının son hacim tamamlamasına 

gelindiğinde hacim çizgisini göz 
hizasına getirerek sıvı eklemesini 
yaparak ölçümü tamamlayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Ağırlıkları mg hassasiyetine kadar tartabilen terazilere………. …. denir. 

2. Tıbbi laboratuvarlarda genel amaçlı çalışmalarda ………….… kadar hassasiyetlik 

gösteren terazilerin kullanımı yeterli sayılır. 

3. Hassas terazilerle ölçüm yapılmadan önce ………………. ayarı yapılmalıdır. 

4. Hassas terazilerde doğru bir ölçüm yapılabilmesi için laboratuvar ortamında 

………………………. ve ……………………. ortamın sağlanması gerekmektedir. 

5. Tartımda kullanılacak kayıkçı kâğıtları ……………… taşımayan……………. yüzeyli 

yağlı kâğıtlar tercih edilmelidir. 

6. Volümetrik cam araç gereçler sıvıların……………… ölçülmesinde kullanılır. 

7. Cam boru özelliği taşıyan (pipet, mezür vb.) volümetrik cam araçların içindeki 

yoğunluğu az olan sıvılarda ……………. menüsküs çizgisi oluşturur. 

8. Yoğunluğu az olan bir sıvının pipetle ölçümünde içbükey menüsküs çizgisinin 

………………. dikkate alınarak ölçüm yapılır. 

9. Yoğunluğu fazla olan cıva gibi bir sıvının pipetle ölçümünde dış bükey menüsküs 

çizgisinin ………………. dikkate alınarak ölçüm yapılır. 

10. Balon jojelerde sıvı ölçümlerinde ölçüm yapılan sıvının sıcaklığı cam malzemenin 

üzerinde bulunan …………. derecesine geldiğinde ölçüm yapılmalıdır. 

11. Mezür …………………. gerektirmeyen çok miktardaki sıvıların ölçümünde 

kullanılır. 

12. Volümetrik cam araçlarında doğru ölçüm menüsküs çizgisi ……………. getirilerek 

yapılır. 

 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 
 
 
Bu faaliyette kazandığınız bilgiler ile çözelti hazırlama tekniğine uygun yüzde (%) 

solüsyon hazırlayabileceksiniz. 
 
 
 
 
 Katı maddelerden çözelti hazırlama ile ilgili sağlık işletmelerinin 

laboratuvarlarında, biyokimya kitapları, biyokimya yardımcı kaynakları ve 
İnternet ortamında çözelti hazırlama hakkında bilgi toplayabilirsiniz. 

 Katı maddelerden çözelti çeşitleri, çözelti hazırlama hakkında bilgi alarak rapor 
hâlinde arkadaşlarınızla paylaşın. 

 Katı maddelerden çözelti hazırlamada kullanılan araç gereçler hakkında sağlık 
işletmelerinin laboratuvarlarından bilgi edinerek arkadaşlarınızla paylaşın. 

 Sıvı maddelerden çözelti hazırlama ile ilgili sağlık işletmelerinin 
laboratuvarlarından, biyokimya kitapları, biyokimya yardımcı kaynaklarından 
ve İnternetten çözelti hazırlama hakkında bilgi toplayabilirsiniz. 

 Sıvı maddelerden çözelti çeşitleri, çözelti hazırlama hakkında bilgi alarak rapor 
hâlinde arkadaşlarınızla paylaşın. 

 Sıvı maddelerden çözelti hazırlamada kullanılan araç gereçler hakkında sağlık 
işletmelerinin laboratuvarlarında bilgi edinerek arkadaşlarınızla paylaşın. 

 

3. YÜZDE (%) SOLÜSYONU HAZIRLAMA 
 

3.1. Çözelti 
 
İki ya da daha fazla kimyasal maddenin herhangi bir oranda bir araya gelerek 

oluşturduğu homojen karışıma çözelti denir 

 
Resim 3.1: Balon 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Diğer bir deyişle, bir maddenin başka bir madde içinde gözle görülemeyecek kadar 
küçük tanecikler hâlinde dağılarak, homojen karışım oluşturması olayına çözünme, elde 
edilen karışıma da çözelti denir. 

 
Bir çözeltiyi oluşturan maddelerden genellikle çok olanına çözücü, az olanına da 

çözünen denir. Doğada birçok çözücü ve çözünen madde vardır. Bilinen en iyi çözücü sudur. 
Birçok katı, sıvı ve gaz maddeler suda çözünür. Çay, deniz suyu, kola, mürekkepli su, 
alkollü su vb. çözeltiye örnek verilebilir. Çözünme, erime ile karıştırılmamalıdır. 

 
3.1.1. Çözelti Çeşitleri 

 
 Yüzde solüsyonlar 
 
100 ml çözücü yani eriten içerisinde eriyen maddenin gram veya ml olarak miktarını 

gösterir ve analiz sonuçlarında bu tip çözeltiler g/ml, ml/ml, şeklinde belirtilir.  
 

Çözünen madde eğer katı ise ve gram olarak tartılarak çözelti hazırlanmışsa bu 
çözeltiler % g (g/ml) olarak ifade edilir. Bazı katı maddelerin kristallerinin ihtiva ettiği su 
göz önünde bulundurulur ve hesaba katılır. Örneğin % 4 sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisi 
hazırlamak istersek 4 g NaOH bir hassas terazide tartılır ve 100 ml distile suda eritilir. Bu 
şekilde istenilen %4’lük çözelti hazırlanmış olur. 
 

Yüzde çözeltisi hazırlanan yani çözünen madde sıvı ise, % ml (ml/ml) olarak ifade 
edilir. Bazı sıvı maddeler ticari olarak yüzde yüz saf olarak bulunmaz. Örneğin hidroklorik 
asit (HCl) piyasada % 37’lik bir çözelti hâlinde bulunur. Eğer biz % 10’luk bir HCl çözeltisi 
hazırlamak istenirse piyasada bulunan % 37’lik HCl  çözeltisinden 10 ml alınır ve 90 ml 
distile suya karıştırılır. Hazırlayacağımız bu 100 ml sıvının içerisinde 3,7 g  HCl bulunur. 
 

 Ayarlı solüsyonlar 
 

 Molar solüyonlar 
 
Bir litre çözeltide çözünmüş maddenin mol sayısı o çözeltinin molaritesine eşittir. M 

harfiyle gösterilir. Litresinde mol ile ifade edilen miktarda madde bulunduran çözeltilere de 
molar çözeltiler denir. 

 
 Osmolar solüsyonlar 

 
Litresinde 1 osmol gram madde bulunan çözeltilere osmolar çözelti denir. 
 

 İzotonik solüsyonlar 
 
Aynı osmotik basınca sahip olan yani birbirleriyle aynı sayıda osmotik bakımdan aktif 

partikül bulunduran çözeltilere izotonik çözelti denir. 
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 Normal solüsyonlar 
 

Litresinde 1 eş değer gram madde bulunan çözeltilerdir. Normalite (N), 1 litre 
çözeltide çözünmüş maddenin eş değer gram (ekivalan gram) sayısını ifade eden bir 
kavramdır. 

 
 Doymuş solüsyonlar 

 
Doymuş çözelti, sabit basınç ve sıcaklıkta çözebileceği en fazla maddeyi çözmüş 

çözeltiye verilen addır. 
 

 Tampon solüsyonlar 
 

Asidik ve bazik madde ilavesine karşı hidrojen iyonu konsantrasyonundaki 
değişmeleri önleyen çözeltilere tampon çözeltiler denir. 
 

 Formal çözelti 
 

Bir çözeltinin formalitesi, herhangi bir maddenin bir litrelik çözeltisinde bulunan 
formül gram sayısıdır. Kısaca F harfiyle gösterilir. 
 

 Molal çözelti 
 

Bir çözeltinin molalitesi, 1000 g çözücüde çözünen maddenin mol sayısıdır. Kısaca m 
harfiyle gösterilir. 
 

3.1.2. Çözelti Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
 
 Çözelti hazırlarken çözücü belirtilmemişse çözücü olarak her zaman distile su 

kullanılır. 
 Asit çözeltiler hazırlanırken derişik asitlere su ilave edilmez. Aksine, derişik asit 

cam kabın cidarından distile suya yavaş yavaş ve musluk suyu altında 
soğutularak ilave edilir. 

 Bazen çözeltilerin kullanım amacına göre deiyonize veya redistile su kullanılır. 
 Çözelti hazırlamada kullanılan tüm malzeme çok iyi yıkanmalı ve birkaç defa 

distile sudan geçirilmelidir. 
 Tartım yapılırken kullanılan kimyasal maddelerin havadan nem kaparak 

bozulmaması için, madde alındıktan sonra ambalajların ağzı derhal 
kapatılmalıdır. 

 Katık kimyasal maddeler hazırlanmadan önce bilgi etiketleri incelenmelidir. 
 Tartım kabında kalan kimyasalın bulaşısını, solüsyon kabına pisetle iyice 

yıkamak gerekir. 
 Çözünen madde ilave ettikten sonra, balona volümünün yarısı kadar çözücü 

ilave edilip karıştırarak maddenin erimesi tam oluncaya kadar hafif şekilde 
sallanır. Katı madde tamamen eridikten sonra, hacim çizgisine kadar distile su 
ilave etmek gerekir. 
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3.1.3. Solüsyon Hazırlamada Kullanılan Araç Gereçler 
 

 Terazi 
 Ispatula 
 Balon 
 Balon joje 
 Mezür 
 Kayıkçı kâğıdı 
 Huni 
 Pipet 
 Piset 
 Hesap makinesi 
 pH metre 
 Distile su 
 

3.1.4. Yüzde (%) Çözelti Hazırlama 
 
 Katı Bir Maddeden % Çözeltisi Hazırlama (Hacim Ağırlıkça Yüzde 

(%W/V = % G (G/Ml),) Çözeltiler) 
 
100 hacim birimde çözünen ağırlıkça maddeye denir. Çözünen madde eğer katı ise ve 

gram olarak tartılarak çözelti hazırlanmışsa bu çözeltiler % g (g/ml) = (%w/v) olarak ifade 
edilir. 

 
               Çözünen maddenin kütlesi 
Hacim, ağırlıkça yüzde (%w/v)= ————————————— X 100 
                       Çözeltinin toplam hacmi 

 
Solüsyonu hazırlanacak katı maddenin beher glass içinde tartımı yapılır. 

 
Resim 3.2: Hassas terazide madde tartımı 
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Beher glasstaki tartımı yapılmış katı maddenin üzerine bir miktar distile su ilave 
ederek eritilir. Hazırlanacak solüsyon volümüne uygun seçilmiş balona huni yardımıyla 
aktarılır. 

 
Resim 3.3: Huni yardımıyla balon jojeye çözelti aktarımı 

 
Beher glass ve hunide kalmış bulaşılar birkaç defa kimyasallardan temizleninceye 

kadar tamamlama sıvısıyla (çözücü) balona yıkanır. 

 
Resim 3.4: Pisetle kimyasal madde bulaşılarının balon jojeye yıkanması 

 
Balon ölçü çizgisine kadar distile suyla tamamlanır, balonun kapağı kapatılarak alt üst 

edilerek karıştırılır. 
 
Örnek: %10’luk 100 ml NaCI çözeltisi hazırlanması 
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10g NaCI beher glass içerisinde hassas terazide tartılır. Beher glass içerisindeki NaCI 
üzerine bir miktar distile su ilave edip karıştırılarak eritilir. 100 ml’lik balon üzerine huni 
konur. Beher glasstaki eriyik, huni yardımıyla balona aktarılır. Tamamlama sıvısından 
(distile su) bir miktar daha beher glassa konur,  beher glass suyla çalkalanarak huniden 
balona aktarılır bu işlem beher glass ve huni iyice temizleninceye kadar tekrarlanır. Balon 
hacim çizgisine kadar (100ml) distile suyla tamamlanır. Balon kapağı kapatıldıktan sonra alt 
üst yapılarak iyice karıştırılır. 
 

Not: Kimyasal maddelerin çözeltisi hazırlanırken çözünen maddenin molekül suyu 
bulundurup bulundurmadığına dikkat edilmesi maddenin kristallerinde ihtiva ettiği su 
molekül ağırlığı hesaplamaya katılır. 
 

Örnek: %5’lik CuSO4 çözeltisi hazırlamak için, içerisinde 2 mol su kristali 
bulunduran CuSO4 2H2O’dan ne kadar almak gerekir. 
 

CuSO4:Molokül ağırlığı =159,5 
 
CuSO42H2O:Molokül ağırlığı=195,5 
 
%5’lik çözelti için 5 g saf CuSO4 gerekir. Elimizde CuSO42H2O olduğu için, 
 
MA 159,5 olan CuSO4  5 gram alacaksak, 
 
MA 195,5 olan CuSO42H2O X ne kadar almalıyız. 

 
      195,5   x  5 

X=  —————— = 6,13 gr CuSO42H2O    
                        159,5 
 

6,13 g CuSO4 2H2O  tartılarak birinci örnekteki işlemler gibi 100 ml’ye distile su 
ile tamamlanır. 

 
Örnek: %20’lik NaCI çözeltisi hazırlamak için, 20 gr NaCI tartılır ve bir miktar 

distile suda çözülerek son hacmi 100ml’ye, distile su ile tamamlanır. Burada birim ağırlık/ 
hacim (W/V) dir. 

 
Örnek: %5’lik 2 litre NaCI çözeltisinin hazırlanması: 
 
100 ml için 5 gram madde gerekiyorsa 2 litre için 20 katı (2000/100=20) madde 

gereklidir. Dolayısı ile; 5x20= 100 gr NaCI tartılır, bir miktar distile suda çözülür, son hacim 
2 litreye tamamlanır. 

 
Örnek: % 20’lik 80 ml NaOH çözeltisinin hazırlanması: 
 
100 ml çözelti için 20 gram NaOH gerekiyorsa 80 ml çözelti için X gram NaOH 

gerekir. 



 

 24

Buradan, (80x20) / 100= 16 NaOH eder. Bu kadar madde tartılır, bir miktar distile 
suda çözülür, so hacim 80 ml’ye tamamlanır. 

 
Örnek: %25 NaOH w/v çözeltisi için ne kadar NaOH gerekir? 
 

                       X g NaOH  
%25 NaOH =  —————— =    

                                         100ml 
(0,25) (100) = xg NaOH=> x= 25 
25 gram NaOH bir miktar çözücü ile çözülür ve yine çözücü ile 100ml’ye tamamlanır. 

 
 Sıvı maddelerden % solüsyon hazırlama (hacimce yüzde solüsyonlar) 
 
Yüzde çözeltisi hazırlanan çözünen madde sıvı ise % ml (v/v) olarak ifade edilir. 100 

birim hacimdeki çözeltide çözünen hacim maddeyi verir. 
 
Bazı sıvı maddeler ticari olarak yüzde yüz saf olarak bulunmaz, bir miktar su 

içerisinde çözünmüş durumda bulunur. Eğer bu tür sıvılardan  % (yüzde) çözeltileri 
hazırlanacaksa bu maddenin özellikleri 1 ml ticari çözeltide ne kadar gram maddenin 
bulunduğu hesaplanır. Maddenin %’de konsantrasyonu, özgül ağırlığını maddenin 
bulunduğu şişenin bilgi etiketinde belirlemek gerekir. 

 
Örnek 1: Eğer %10 g HCl çözeltisi isteniyorsa önce % 37’lik ana HCl çözeltisinin 1 

ml’sinde ne kadar gram HCl bulunduğu hesaplanır; % 37 HCl çözeltisinin özgül ağırlığı 
d=1,19 olduğuna göre,  

 
 % 37 HCl çözeltisinin 1 ml’sinde 1.19 x (37 /100) = 0,4403 g HCl vardır. 
 Buradan 10 gram HCl için kaç ml % 37’lik çözelti alınması gerektiği hesaplanır. 
 10 g HCL için  10 / 0,4403 = 22.71 ml  % 37’lik çözeltiden alınmalıdır.  
 Yani % 37’lik HCl çözeltisinden bir pipetle 22.71 ml alınır ve bir kaba konulur 

bu distile su ile 100 ml’ye tamamlanırsa % 10 g HCl çözeltisi hazırlanmış olur. 
 
Örnek 2: % 90’ lık alkol çözeltisi hazırlamak için ne kadar alkol gerekir( deiyonize su 

çözücü olarak kullanılacaktır)? 
                         Xml alkol 

%90 alkol v/v =  ——————   
                                   100ml çözelti 

   (0,90) (100) = X 
                  90 = X 
 
90 ml alkol 10 ml deiyonize su üzerine eklenerek %90 alkol v/v çözeltisi elde edilir. 
 
Örnek 3: %80’ lik etanol çözeltisi hazırlanması: Bu çözelti iki şekilde hazırlanır. 
 
V/V çözelti: 80 ml Etanol distile su ile 100 ml’ye tamamlanır. 
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W/W çözelti: Darası alınmış bir kapta 80 gr Etanol tartlır, ağırlık 100 gr oluncaya 
kadar üzerine distile su ilave edilir. Buna göre, sıvılardan % çözelti hazırlarken çözelti birimi 
mutlaka belirtilir.  

 
Örnek 4: Çözücü olarak deiyonize su kullanılacak olan bir %35 NaCI w/w çözeltisi 

için kaç gram NaCI gerekir? 
                                     X g NaCI 
%35w/w alkol v/v=    ——————   
                                         100g toplam çözelti 
                          
                          X= 35 gram NaCI 
 
Bu çözelti için 35 gram NaCI 65 gram su ile çözülür. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Katı maddelerden yüzde çözelti 
hazırlama 

 Hazırlanacak solüsyonun yüzdeliğine 
göre kuru madde miktarını 
hesaplayınız. 

 Hazırlanacak kimyasalın bilgi etiketini 
okuyunuz. 

 Kimyasal maddenin etiket bilgileri 
doğrultusunda kişisel koruyucu tedbirleri 
alınız. 

 Kimyasal maddenin bilgi etiketinde su 
molekülü bulunduruyorsa 
hesaplamalarda su molekül ağırlığını 
katarak hesaplamalarını yapınız. 

 Analitik teraziyi tartıma hazırlayınız.  Hassas teraziyi ölçüme hazırlayınız. 

 Maddenin tartılacağı beher 
glass/kayıkçı kâğıdını hazırlayınız. 

 Tartım yapılacak madde miktarına ve 
özelliğine göre tartım kabını belirleyiniz. 

 Tartılacak madde miktarına göre kayıkçı 
kâğıdını hazırlayınız. 

 Kayıkçı kâğıdının pürüzsüz kaygan 
yüzeyli olmasına dikkat ediniz. 

 Kayıkçı kâğıdının kimyasal maddeleri 
emici özellik göstermemesine dikkat 
ediniz. 

 Beher glassın temizliğini kontrol ediniz 

 Kayıkçı kâğıdının darasını alınız.  Kayıkçı kâğıdının darasını sıfırlayınız. 

 Tartılacak kuru maddeyi beher 
glass/kayıkçı kâğıdının üzerine 
koyunuz. 

 Tartılacak kuru maddeyi ıspatula ile 
tartım kabına naklediniz. 

 Kuru maddeyi istenen ağırlıkta tartınız.  Maddenin tartım ağırlığının eksik veya 
fazla olmamasına dikkat ediniz. 

 Kuru maddeyi huni yardımıyla balon 
jojeye boşaltınız. 

 Kuru maddeyi dökmeden huni kullanarak 
balon jojeye aktarınız. 

 Çözücu sıvının 1/3’üyle huniyi ve 
balon jojenin boğazını yıkayacak 
şekilde ilave ediniz. 

 Hazırlanacak çözelti miktarına uygun 
balon joje seçiniz. 

 Tartım kayıkçı kâğıdında yapılmışsa 
kâğıtta kuru madde kalmayacak şekilde 
çözücü sıvı ile balon jojeyi yıkayınız. 

 Balon jojenin içindeki sıvıyla kuru 
maddeyi balon jojeyi elde dairesel 
hareketler yaparak eritiniz. 

 Tartım beher glass içinde yapılmışsa 
beheri distile su ile yıkayarak balon 
jojeye huni yardımıyla aktarınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Isıtılarak eritilmesi gereken kuru 
maddeleri bek alevi amyantlı tel 
üzerinde ısıtarak/ısıtıcılı mekanik 
karıştırıcıda eritiniz. 

 Isıtma işlemine başlamadan önce ısıya 
dayanıklı eldiven giyiniz. 

 Bek alevinde ısıtma düzeneğini (saç 
ayağı, amyantlı tel) hazırlayınız. 

 Hazırlanan ısıtma düzeneğinin üzerine 
balon jojeyi koyunuz. 

 Bek ocağını yakarak uygun alev ayarını 
yapınız. 

 Isınan balon jojeyi belirli aralıklarla 
dairesel hareketlerle karıştırınız. 

 Balon jojenin üzerine balon jojenin 
ölçü çizgisine kadar eritici sıvısıyla 
tamamlaynız. 

 Sıvının son hacim tamamlamasına 
gelindiğinde hacim çizgisini göz hizasına 
getirerek sıvı eklemesini yaparak ölçümü 
tamamlayınız. 

 Isıtarak eritilmiş çözeltilerin son hacim 
tamamlamasını oda ısısına gelince 
tamamlayınız. 

 Balon jojenin kapağını kapatınız. 
 Balon jojeyi kapağından tutarak alt üst 

yaparak karıştırınız. 

 Balon jojenin üzerine solüsyon ismi ve 
yapılış tarihi yazılı etiketini yapıştırınız. 

 Balon, balon jojede hazırlanmış 
çözeltileri uygun renkli saklama 
şişelerine huniyle boşaltınız. 

 Saklama şişelerinin kapağını sıkıca 
kapatınız. 

 Saklama şişesinin üzerine hazırlanan 
çözeltinin hazırlanış ve son kullanım 
tarihini yazınız. 

 Hazırlanan çözeltiyi uygun saklama 
dolabında saklayınız. 

 Hazırlanan çözeltileri kimyasal 
özeliklerine göre uygun ortamda 
saklayınız( oda ısısı, buzdolabı, serin 
ortam ) 

 Çözeltileri güneş ışığında kalmayacak 
şekilde saklayınız. 

 Sıvı maddelerden yüzde çözelti 
hazırlama 

 Çözelti hazırlamada gerekli cam araç 
gereçleri hazırlayınız. 

 Ölçüm yapılacak sıvı volümüne uygun 
taksimatlı pipeti, mezür, balon ve balon 
jojeyi seçiniz. 

 Çalışılacak cam araç gereçlerin temizlik 
kontrolünü yapınız. 

 Solüsyonu hazırlanacak sıvı kimyasalın 
özelliklerini şişesindeki bilgi 
etiketinden okuyunuz. 

 Ticari kimyasal maddenin formül 
ağırlığını öğreniniz. 

 Ticari kimyasalın kimyasal özelliklerini 
öğreniniz. 
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 Kimyasalın özelliğine göre kişisel 
koruyucu önlemlerinizi alınız. 

 Çalışılacak kimyasalın özelliğine göre 
kişisel koruyucu önlemleri alınız. 

 Bilgi etiketinde kimyasalın 
konsantrasyon, (d) özgül ağırlık 
bilgilerini öğreniniz. 

 Ticari kimyasalın % (yüzde) d 
(yogunluk) vb. bilgilerini not ediniz. 

 Sıvılardan yüzde çözelti hazırlama 
formülüyle sıvıdan alınacak hacim 
miktarını hesaplayınız. 

 Ticari kimyasalın konsantrasyon ve 
yoğunluk değerlerini formülde yerine 
koyarak alınacak madde miktarını 
hesaplayınız. 

 Hesaplanan hacim miktarı stok şişeden 
pipet/mezürle ölçüm yaparak alınız. 

 Volümetrik (pipet, mezür ve balon joje, 
vb.) tekniğine uygun kullanarak istenen 
miktarda sıvıyı alınız. 

 Kimyasal sıvıları pipetle ölçmede puar 
kullanınız. 

 Distile suyun (çözücü sıvının) 2/3’ ünü 
hazırlanacak sıvı volümüne göre 
seçilmiş balon jojeye koyunuz. 

  Asit üzerine asla su ilave etmeyiniz. 

 Balon joje içerisindeki distile suyun 
üzerine ölçülü kimyasal sıvıyı balon 
joje cidarından yavaş yavaş ekleyiniz. 

 Distile su üzerine kimyasal sıvıyı hızlı bir 
şekilde asla koymayınız. 

 Suda çözünen kimyasalların çıkardığı 
reaksiyon ısısıyla ısınan balon joje 
yüzeyini akan çeşme suyu altında 
soğutunuz. 

 Balon joje içindeki distile su üzerine 
kimyasal sıvı eklemeden önce ısıya 
dayanıklı eldiven giyiniz. 

 Distile su üzerine kimyasal sıvı 
eklendiğinde reaksiyon ısısıyla balon 
jojenin çatlayacağını düşünerek balon 
jojenin yüzeyini soğutarak çalışınız. 
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 Reaksiyonla meydana gelen balon 
jojedeki ısının oda ısısına gelmesini 
bekleyiniz. 

 Reaksiyon ısısı meydana gelmiş 
solüsyonların ısısı oda ısısına gelinceye 
dek güvenli bir ortamda bekletiniz. 

 Balon jojenin kapağını kapatarak 
soğumasını bekleyiniz. 

 Reaksiyon ısısı oda ısısına gelmiş 
balonun hacim çizgisini göz hizasına 
getirerek hacim tamamlama distile 
suyunun kalan 3/1 kısmını volüm 
çizgisine kadar ekleyiniz. 

 Son hacmine tamamlanacak balon jojeyi 
düz bir zemine koyunuz. 

 Son hacim çizgisini göz hizasına 
getirerek hacmi tamamlayınız. 

 Balon jojenin kapağını kapatınız. 
 Balon jojenin kapağını sıkıca kapatınız. 
 Balon jojenin kapağını güvenlik 

açısından para filmle sarınız. 

 Balon jojeyi kapağından tutarak alt üst 
yaparak karıştırınız. 

 Balon jojenin kapağını sabitleyerek yavaş 
hareketlerle alt üst yaparak karıştırınız. 

 Balon/balon jojede hazırlanmış 
çözeltileri uygun renkli saklama 
şişelerine huniyle boşaltınız. 

 Huniyle sıvı boşaltmada sıvıyı huni 
cidarından yavaş yavaş boşaltınız. 

 Saklama şişelerinin kapağını sıkıca 
kapatınız. 

 Kapakları bozuk iyi kapanmayan 
saklama şişelerini kullanmayınız. 

 Saklama şişesinin üzerine hazırlanan 
çözeltinin adını, hazırlanış ve son 
kullanım tarihi vb. bilgi etiketi 
hazırlayarak yapıştırınız. 

 Bilgi etiketini okunaklı silinmeyen asetat 
kalemleri kullanarak yazınız. 
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 Hazırlanan çözeltileri kimyasal 
özeliklerine göre uygun ortamda ( oda 
ısısı, buzdolabı, serin ortam ) 
saklayınız. 

 Kimyasal maddelerin özelliklerine göre 
saklama ortamlarını belirleyiniz. 

 Çözeltileri güneş ışığında kalmayacak 
şekilde saklayınız.  Hiçbir çözeltiyi gün ışığına bırakmayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Çözeltiler …………. karışımlardır. 

2. Bir çözeltide genelde çok olanın ……………., az olanına da ……………. denir. 

3. Bazı katı maddelerin kristallerinin ihtiva ettiği …………………… göz önünde 

bulundurularak kütlesi hesaplanır. 

4. Çözünen madde eğer katı ise ve gram olarak tartılarak çözelti hazırlanmışsa bu 

çözeltiler ………….olarak ifade edilir. 

5. 4 g NaOH bir hassas terazide tartılır ve 100 ml distile suda eritilirse bu şekilde 

………… çözelti hazırlanmış olur. 

6. 100 birim hacimdeki çözeltide çözünen hacim maddenin çözülmesiyle oluşan 

çözeltiler ………….ile ifade edilir. 

7. Derişik sıvılardan % yüzde solüsyon hazırlanırken 1ml …………………… 

bulundurduğu bilinmelidir. 

8. % 37’lik ana HCl çözeltisinden %20’lik 200ml çözelti hazırlamak için  % 37’ lik ana 

HCl çözeltisinden ……………. asit almak gerekir. 

9. Derişik sıvılardan % yüzde çözelti hazırlarken ………………… ve 

…………………………. bilinmelidir. 

10. Yüzde çözeltilerde birim verilmemişse katılar için tartılacak madde miktarı ………… 

sıvılarda ise …………. cinsinde ifade edilir. 

 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 
 
 
 
Bu faaliyette kazandığınız bilgiler ile çözelti hazırlama tekniğine uygun molar çözelti 

hazırlayabileceksiniz. 
 
 
 
 
 Katı maddelerden molar çözelti hazırlama ile ilgili sağlık işletmelerinin 

laboratuvarlarından, biyokimya kitaplarından, biyokimya yardımcı 
kaynaklarından ve internetten çözelti hazırlama hakkında bilgi toplayabilirsiniz. 

 Katı maddelerden molar çözelti çeşitleri, çözelti hazırlama hakkında bilgi alarak 
rapor hâlinde arkadaşlarınızla paylaşın. 

 Katı maddelerden molar çözelti hazırlamada kullanılan araç gereçler hakkında 
sağlık işletmelerinin laboratuvarlarında bilgi edinerek arkadaşlarınızla paylaşın. 

 Sıvı maddelerde molar çözelti hazırlama işlemini kendinize en yakın hastanede 
veya bir laboratuarda izleyerek derste arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Sıvı maddelerde molarite çözeltinin hazırlanmasındaki amaç ve önemini 
araştırınız. 

 

4. MOLAR ÇÖZELTİ HAZIRLAMA 
 

4.1. Molar Çözeltiler 
 
M veya mol simgesi ile gösterilir. Bir litre çözeltide çözünmüş maddenin mol sayısı o 

çözeltinin molaritesine eşittir. Litresinde mol olarak ifade edilen miktarda madde bulunduran 
çözeltilere de molar çözeltiler denir.Çözünen gram ağırlığının moleküler ağırlığına 
bölünmesine bir mol denir. 

 
Bir çözeltinin molaritesi 3 kısım içerir. 
 
 Maddenin gram ağırlığı 
 Maddenin gram moleküler ağırlığı(gma) 
 Çözücü miktarı 
 

                     çözünen gram miktarı 
Mol = —————————— 

                            Çözünen gma              
 
gma: Gram moleküler ağırlık 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Bir molar çözelti 1 litre çözelti içerisinde 1 mol çözünen içerir. 
 
                                  1 mol çözünen 

1 M çözelti =  ————————   
                                      1L çözelti 
           
                              Çözünen gram miktarı 

Molarite =  ——————————   
                                    Çözünen gma              
                                ————————  
                                                  1 L çözelti 
 

Sıklıkla kullanılan bir terim de milimolardır. 
 
                                   1 m mol çözünen 

1 mM çözelti =  ————————  
                                     1L çözelti 
 
                                       çözünen miligram miktarı 

1 m mol çözelti =   ——————————— 
                                               çözünen gma 

 
Belirli bir molar konsantrasyondaki bir çözelti için gerekli mol miktarı elementin veya 

bileşiğin gram atomik ağırlığı (gma) bulunarak hesaplanır. Bu ağırlıklar periyodik tablodan 
bulunabilir. Bir bileşiğin moleküler ağırlığı kendisini oluşturan elementlerin atomik 
ağırlıklarının toplamına eşittir. 

 
1 mol glukoz=180 g glukoz.          180 g glukoz=1 mol glukoz  
1 mol NaCl=58,5 g NaCl           58,5 g NaCl=1 mol NaCl  
1mol CaCl2=111 g CaCl2                  111 g CaCl2=1 mol CaCl2  
 
Örnek: HCL’nin gram moleküler ağırlığı nedir? 
 
H nin gram atomik ağırlığı      : 1.0 
CL nin gram atomik ağırlığı    : 35.5 
HCL nin gram atomik ağırlığı : 36.5 
 
Örnek: 1 mol NaOH’de kaç gram vardır? 
 
NaOH gram moleküler ağırlığı: 
Na    : 23.0 
O      : 16.0 
H      : 1.0 
—————— 
             40.0 
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                           X gram NaOH 
1 mol NaOH = ———————— 
                         40.0 gma NaOH 
 
Yani 1 mol NaOH 
 
İçerisinde 40.0 g NaOH vardır. 
 
Örnek: 1 L çözelti içerisinde 3 mol NaCI varsa bu çözeltinin molaritesi kaçtır? 
 
             3 mol NaCI  
X M =  ——————   
              1 L çözelti 
 
Bu çözeltinin molaritesi 3’tür. 
 
Örnek: 1 L 0,1 M H2SO4 hazırlamak için kaç gram H2SO4 gerekir? 
 
              X mol H2SO4 
0.1M =  ——————   
             1.0 L çözelti 
 

                   X gram H2SO4     
0.1M =     —————— —— 
                  98.1 gma H2SO4          
                   ——————  
L çözelti 
 

                             X gram 
(1 L) (0.1M)   =  ——————   
                            98.1 gma 
 

M x 98.1 gma = Xgram 
 

                    X= 9.81 gram 
 
0.1 molar H2SO4 hazırlamak için 9.81 gram H2SO4 tartılır, bir miktar distile su ile 

çözüldükten sonra yine distile su ile 1 litreye tamamlanır. 
 

Diğer bir basit yol ise: 
 

1M   −>  98.1 gram içerirse 
 

M−>  X gram içerir. 
 

(1 M) (X gram) = ( 0.1 M) (98.1) 
 

                      X= 9.81 gram 
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4.1.1. Katı Bir Maddeden Molar Çözelti Hazırlanması 
 
Örnek: NaOH’ten 4 M çözelti hazırlamak için aşağıdaki formülden yararlanılır. 
 
İstenen volüm (litre) x İstenilen molarite (M) x Molokül ağırlığı = X gram madde 
 
Na: 23 
O: 16 
H: 1  
23 + 16 + 1 = 40 g (NaOH molekül ağırlığı) 
1 x 4 x 40 = 160 g NaOH alınarak bir miktar distile suda eritilerek distile suyla 1000 

ml’ ye tamamlanır. 
 
Örnek: 500 ml 2 M NaOH çözeltisi hazırlamak için kaç gram NaOH’e ihtiyaç vardır? 
 
0.500 x 2 x 40 =40 g NaOH tartılarak bir miktar distile suda eritilerek distile suyla 500 

ml’ye tamamlanır.  
 
Örnek: 1M ve 1 L glikoz çözeltisi hazırlanması: 
 
Bunun için glikozun molekül ağırlığı kadar (yani 180 gr) glikoz tartılır, bir miktar 

distile suda çözülür son hacmi distile su ili 1 litreye tamamlanır. İşlemsel olarak; 
Alınacak glikoz miktarı= mol sayısı (n) x Molekül Ağırlığı= 1x 180= 180 gr 
 
Örnek: Litresinde 36 gr glikoz bulunan çözeltinin molaritesinin hesaplanması: 
 
 Glikozun molekül ağırlığı yaklaşık 180 dir. Molarite ise çözünen maddenin litredeki 

mol sayısıdır. Buna göre, 
                                    36  
M = Mol sayısı = —————— = 0,2M bulunur.  
                                   180 
 

4.1.2. Sıvı Maddelerden Molar Çözelti Hazırlarken Bilinmesi Gereken Kurallar 
 
Bazı sıvı maddeler ticarette yüzde yüz saflıkta ve aynı yoğunlukta bulunmaz. Örneğin 

HCI asitin konsantrasyonu %37 özgül ağırlığı (yoğunluğu) 1,19, H2SO4  konsantrasyonu %96 
özgül ağırlığı 1,84 vb. solüsyonlara özgü bilgiler solüsyon üzerindeki bilgi etiketinde yer 
almaktadır. Bilgi etiketinden alınan bu bilgiler aşağıdaki formülde yerine konularak 
hesaplamalar yapılır. 

 
         Molekül ağırlığı 

Molarite x Hacim (litre) x——————————— = ml olarak alınacak sıvı miktarı 
         Yoğunluk x % Konsantrasyon 
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Örnek: 3 M, 1litrelik HCI’in hazırlanması 
 
HCI Molokül ağırlığı  = 36,5 g 
 
Yoğunluğu  (dansite) = 1,19 g / ml 
 
% konsantrasyonu      = % 37’dir (100ml 3,7 gram HCI asit bulundurur.) 

                                           
                                                36.5 

2x 1000 litre x ——————— = 83 ml HCI asit alınır. 
                                           1,19 x 0,37 

 
1000 ml ölçülü balona yarısına kadar distile su konur. Stok hidroklorik asit 

solüsyonundan mezürle 83 ml alınarak distile su bulunan balonun cidarından mezürle yavaş 
yavaş ilave edilir( asit üzerine su konulmaz). Su üzerine asit eklenmesiyle oluşan ısıyı 
gidermek içibalon akar su altında bekleterek balonun kalibrasyon ısı derecesine geldiğinde 
(20OC) distile suyla 1000 ml’ye tamamlanır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Katı maddelerden molar çözelti 
hazırlama 

  
 Hazırlanacak solüsyonun molaritesine 

göre kuru madde miktarını hesaplayınız. 

 Hazırlanacak kimyasalın bilgi etiketini 
okuyunuz. 

 Kimyasal maddenin etiket bilgileri 
doğrultusunda kişisel koruyucu 
tedbirleri alınız. 

 Kimyasal maddenin bilgi etiketinde su 
bulunduruyorsa hesaplamalarda bu 
durumu dikkate alınız. 

 Analitik teraziyi tartıma hazırlayınız.  Hassas teraziyi ölçüme hazırlayınız. 

 Maddenin tartılacağı beher glass/ 
kayıkçı kâğıdını hazırlayınız. 

 Tartım yapılacak madde miktarına ve 
özelliğine göre tartım kabını belirleyiniz. 

 Tartılacak madde miktarına göre kayıkçı 
kâğıdını hazırlayınız. 

 Kayıkçı kâğıdının pürüzsüz kaygan 
yüzeyli olmasına dikkat ediniz. 

 Kayıkçı kâğıdının kimyasal maddeleri 
emici özellik göstermemesine dikkat 
ediniz. 

 Beher glassın temizliğini kontrol ediniz 

 Kayıkçı kâğıdının darasını alınız.  Kayıkçı kâğıdının darasını sıfırlayınız. 

 Tartılacak kuru maddeyi beher 
glass/kayıkçı kâğıdının üzerine koyunuz. 

 Tartılacak kuru maddeyi ıspatula ile 
tartım kabına naklediniz. 

 Kuru maddeyi istenen ağırlıkta tartınız.  Maddenin tartım ağırlığının eksik veya 
fazla olmamasına dikkat ediniz. 

 Kuru maddeyi huni yardımıyla balon 
jojeye boşaltınız. 

  Kuru maddeyi dökmeden huni 
kullanarak balon jojeye aktarınız. 

 Çözücu sıvının 1/3’üyle huniyi ve balon 
jojenin boğazını yıkayacak şekilde ilave 
ediniz. 

 Hazırlanacak çözelti miktarına uygun 
balon joje seçiniz. 

 Tartım kayıkçı kâğıdında yapılmışsa 
kâğıtta kuru madde kalmayacak şekilde 
çözücü sıvı ile balon jojeyi yıkayınız. 

 Balon jojenin içindeki sıvıyla kuru 
maddeyi balon jojeyi elde dairesel 
hareketler yaparak eritiniz. 

 Tartım beher glass içinde yapılmışsa 
beheri distile su ile yıkayarak balon 
jojeye aktarınız. 

  
  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Isıtılarak eritilmesi gereken kuru 
maddeleri bek alevi amyantlı tel 
üzerinde ısıtarak/ısıtıcılı mekanik 
karıştırıcıda eritiniz. 

 Isıtma işlemine başlamadan önce ısıya 
dayanıklı eldiven giyiniz. 

 Bek alevinde ısıtma düzeneğini (saç 
ayağı, amyantlı tel) hazırlayınız. 

 Hazırlanan ısıtma düzeneğinin üzerine 
balon jojeyi koyunuz. 

 Bek ocağını yakarak uygun alev ayarını 
yapınız. 

 Isınan balon jojeyi belirli aralıklarla 
dairesel hareketlerle karıştırınız. 

 Balon jojenin üzerine balon jojenin ölçü 
çizgisine kadar eritici sıvısıyla 
tamamlayınız. 

 Sıvının son hacim tamamlamasına 
gelindiğinde hacim çizgisini göz 
hizasına getirerek sıvı eklemesini 
yaparak ölçümü tamamlayınız. 

 Isıtarak eritilmiş çözeltilerin son hacim 
tamamlamasını oda ısısına gelince 
tamamlayınız. 

 Balon jojenin kapağını kapatınız. 
 Balon jojeyi kapağından tutarak alt üst 

yaparak karıştırınız. 

 Balon jojenin üzerine solüsyon ismi, 
yapılış ve son kullanma tarihi yazılı 
etiketi yapıştırınız. 

 Balon, balon jojede hazırlanmış 
çözeltileri uygun renkli saklama 
şişelerine huniyle boşaltınız. 

 Saklama şişelerinin kapağını sıkıca 
kapatınız. 

 Saklama şişesinin üzerine hazırlanan 
çözeltinin hazırlanış son kullanım 
tarihini yazınız. 

 Hazırlanan çözeltiyi uygun ortamda 
saklayınız. 

 Hazırlanan çözeltileri kimyasal 
özeliklerine göre uygun ortamda 
saklayınız(oda ısısı, buzdolabı, serin 
ortam). 

 Çözeltileri güneş ışığında kalmayacak 
şekilde saklayınız. 

 Sıvı maddelerden molar çözelti 
hazırlama 

 Çözelti hazırlamada gerekli cam araç 
gereçleri hazırlayınız. 

 Ölçüm yapılacak sıvı volümüne uygun 
taksimatlı pipeti, mezür, balon ve balon 
jojeyi seçiniz. 

 Çalışılacak cam araç gereçlerin temizlik 
kontrolünü yapınız. 
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 Solüsyonu hazırlanacak sıvı kimyasalın 
özelliklerini şişesindeki bilgi etiketinden 
okuyunuz. 

  Ticari kimyasal maddenin formül 
ağırlığını öğreniniz. 

 Ticari kimyasalın kimyasal özelliklerini 
öğreniniz. 

 Kimyasalın özelliğine göre kişisel 
koruyucu önlemlerinizi alınız. 

 Çalışılacak kimyasalın özelliğine göre 
kişisel koruyucu önlemleri alınız. 

 Bilgi etiketinde kimyasalın 
konsantrasyon, (d) özgül ağırlık 
bilgilerini öğreniniz. 

 Ticari kimyasalın % (yüzde) d 
(yoğunluk) vb. bilgilerini not ediniz. 

 Sıvılardan yüzde çözelti hazırlama 
formülüyle sıvıdan alınacak hacim 
miktarını hesaplınız. 

 Ticari kimyasalın konsantrasyon ve 
yoğunluk değerlerini formülde yerine 
koyarak alınacak madde miktarını 
hesaplayınız. 

 Hesaplanan hacim miktarı stok şişeden 
pipet/mezürle ölçüm yaparak alınız. 

 Volümetrik (pipet. mezür ve balon joje, 
vb.) tekniğine uygun kullanarak istenen 
miktarda sıvıyı alınız. 

 Kimyasal sıvıları pipetle ölçmede puar 
kullanınız. 

 Distile suyun (çözücü sıvının) 2/3’ ünü 
hazırlanacak sıvı volümüne göre 
seçilmiş balon jojeye koyunuz. 

 Asit üzerine asla su ilave etmeyiniz. 

 Balon joje içerisindeki distile suyun 
üzerine ölçülü kimyasal sıvıyı balon joje 
cidarından yavaş yavaş ekleyiniz. 

 Distile su üzerine kimyasal sıvıyı asla 
hızlı bir şekilde koymayınız. 
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 Suda çözünen kimyasalların çıkardığı 
reaksiyon ısısıyla ısınan balon joje 
yüzeyini akan çeşme suyu altında 
soğutunuz. 

 Balon joje içindeki distile su üzerine 
kıymasal sıvı eklemeden önce ısıya 
dayanıklı eldiven giyiniz. 

 Distile su üzerine kimyasal sıvı 
eklendiğinde reaksiyon ısısıyla balon 
jojenin çatlayacağını düşünerek balon 
jojenin yüzeyini soğutarak çalışınız. 

 Reaksiyonla meydana gelen balon 
jojedeki ısının oda ısısına gelmesini 
bekleyiniz. 

 Reaksiyon ısısı meydana gelmiş 
solüsyonların ısısı oda ısısına gelinceye 
dek güvenli bir ortamda bekletiniz. 

 Balon jojenin kapağını kapatarak 
soğumasını bekleyin 

 Reaksiyon ısısı oda ısısına gelmiş 
balonun hacim çizgisini göz hizasına 
getirerek hacim tamamlama distile 
suyunun kalan 1/3’lük kısmını volüm 
çizgisine kadar ekleyiniz. 

 Son hacmine tamamlanacak balon jojeyi 
düz bir zemine koyunuz. 

 Son hacim çizgisini göz hizasına 
getirerek hacmi tamamlayınız. 

 Balon jojenin kapağını kapatınız. 
 Balon jojenin kapağını sıkıca kapatınız. 
 Balon jojenin kapağını güvenlik 

açısından para filmle sarınız. 

 Balon jojeyi kapağından tutarak alt üst 
yaparak karıştırınız. 

 Balon jojenin kapağını sabitleyerek 
yavaş hareketlerle alt üst yaparak 
karıştırınız. 

 Balon/balon jojede hazırlanmış 
çözeltileri uygun renkli saklama 
şişelerine huniyle boşaltınız. 

 Huniyle sıvı boşaltmada sıvıyı huni 
cidarından yavaş yavaş boşaltınız. 

 Saklama şişelerinin kapağını sıkıca 
kapatınız. 

 Kapakları bozuk iyi kapanmayan 
saklama şişelerini kullanmayınız. 
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 Saklama şişesinin üzerine hazırlanan 
çözeltinin adını, hazırlanış ve son 
kullanım tarihi vb. bilgi etiketi 
hazırlayarak yapıştırınız. 

 Bilgi etiketini okunaklı silinmeyen 
asetat kalemleri kullanarak yazınız. 

 Hazırlanan çözeltileri kimyasal 
özeliklerine göre uygun ortamda (oda 
ısısı, buzdolabı, serin ortam ) saklayınız. 

 Çözeltileri güneş ışığında kalmayacak 
şekilde saklayınız. 

 Kimyasal maddelerin özelliklerine göre 
saklama ortamlarını belirleyiniz. 

 Hiçbir çözeltiyi gün ışığına 
bırakmayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 
1. Molar çözeltili ……. simgesi ile gösterilir. 

2. Bir litre çözeltide çözünmüş maddenin mol sayısı o çözeltinin ……………. eşittir. 

3. Litresinde mol olarak ifade edilen miktarda madde bulunduran çözeltilere 

……………………. denir. 

4. Molar solüsyon hazırlarken  …………………………. ve  …………. değerleri 

bilinmelidir. 

5. Bazı solisyona özgü bilgiler solüsyonun…………………………….üzerinde yer 

almaktadır. 

 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 
 
 
 
Bu faaliyette kazandığınız bilgiler ile çözelti hazırlama tekniğine uygun katı 

maddelerden normal çözelti hazırlayabileceksiniz. 
 
 
 
 
 Katı maddelerden normal çözelti hazırlamanın amacı ve önemini araştırınız  
 Kendinize en yakın laboratuvarda çözelti hazırlama tekniğini izleyerek 

izlenimlerinizi dosya haline getiriniz. 
 Sıvı maddelerde normal çözelti hazırlama işlemlerini kendinize en yakın 

hastanede izleyerek izlenimlerinizi dosya haline getiriniz. 
 Sıvı maddelerde normal çözelti hazırlama kriterlerini araştırınız. 
 

5. NORMAL ÇÖZELTİ HAZIRLAMA 
 

5.1. Normal Çözelti 
 
Litresinde (1000 ml) ekivalan gram (eş değer gram) kapsayan çözeltilere normal 

çözeltiler denir. Bir maddenin (element, birleşik) atom ya da molekül ağırlığının valansı 
(Kimyasal reaksiyonda veya bağda yer alan bir atomdaki elektron sayısıdır. Valans, 
genellikle dış sp. enerji seviyesindeki elektron sayısıdır.) ile bölünmesi sonucu elde edilen eş 
değer gramın eritilip litreye tamamlanmasıyla, o maddenin normal çözeltisi bulunur. 
Normalite kısaca (N) ile gösterilir. 

 

                                                          Molekül kütlesi ( MA)  
Eş değer ağırlık (ekivalant gram) =  ——————————— 
                                                          Tesir değeri ( valans) (t)  
 

                                     (çözünen ) maddenin kütlesi (W) 
Eş değer gram sayısı = ——————————————— 
                                      Eşdeğer ağırlık (ekivalant gram) 
 

Molekül kütlesi 98 ve tesir değerliği 2 olan H2SO4’ ün 
 

1Ekivalant gramı ( eşdeğer ağırlığı) = 98 / 2 = 49’dur. 
 

24.5 gram H2SO4’ ün kaç eşdeğer gram ettiğini bulmak yani eşdeğer gram sayısını 
hesaplamak için kütlesini ekivalant gramına böleriz. 

 

24.5/49 = 0.5 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Bir maddenin tesir değerliği reaksiyon esnasında ortama verdiği veya aldığı elektron 
sayısıdır. Genellikle asitlerde verdikleri proton (H) sayısına, bazlarda OH sayısına, tuzlarda 
anyon veya katyonların herhangi birinin toplam yük sayısına eşittir. HCI’ in tesir değerliği 1. 
H2SO4’ ün 2, H3PO4’ ün 3, Ca(OH)2 ‘in 2, K2CO3’ ün 2, AI2 (SO4) 3’ ün 6’ dır. 
       Normalite tanımı ve eşdeğer ağırlık sayısı eşitliğinden bir çözeltinin normalitesi 
aşağıdaki eşitlikte hesaplanır. 

 
                         Çözünen maddenin kütlesi (W)                         
N= ————————————————————————— x Tesir değerliği (t)  
    Çözünen maddenin molekül kütlesi (MA) x Çözeltinin hacmi                                    
 
Etkime değeri asit, baz, nötral tuz ve indirgen veya yükseltgen maddelerde farklı 

şekilde tayin edilir. 
 
Asitlerin etkime değeri; asit hidrojen sayısı 
 
Bazların etkime değeri; hidroksil (OH) sayısı 
 
Nötral tuzların etkime değeri; tuzun asit veya baz kökü  
 
İndirgen veya yükseltgen maddelerin etkime değeri; redoks reaksiyonlarında 

kaybettikleri değerlilik sayısıdır. 
 
Örnek: Potasyum permanganat (KMnO4) asit ortamda Mn+7’den Mn+2 indirgenerek 

+5 değer kaybeder permanganatın etkime değer 5’tir. 
 
Örnek: 500 ml 2.5 N’lik NaOH (molekül ağırlığı 40) çözeltisi hazırlamak için; 
 
2,5x 40x 0,500= 50 g NaOH gerekir. 
 

5.1.1. Katı Maddelerden Normal Çözeltilerin Hazırlanması 
 
Normal çözelti hazırlamak için; 
 
 Hazırlanmak istenen maddenin molekül ağırlığını hesaplamak, 
 Hazırlanacak maddenin asit, baz, tuz vb. özelliklerine göre etkime değerini 

belirlemek, 
 Maddenin eş değer gramını formül yardımıyla hesaplamak gerekir. 
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Örnek; 1N NaOH hazırlanması 
 

Na: 23 
O:   16 
H:     1 
23+16+1= 40 molekül gram NaOH 

 
 
Mol ağırlığı             40 

Eş değer gram (m) = ———————— = —— = 40 g NaOH 
    Etkime değeri          1 
 
40 gram NaOH tartılır. Önce beher glassta bir miktar distile suyla eritilir, tamamıyla 

eritilmiş karışım, 1 litrelik ölçülü balona aktarılır. Beher glasstaki bulaşılar pisetle iyice 
balona yıkanır, balonun 1 litrelik çizgisine kadar distile suyla tamamlanır. Balonun kapağı 
kapatılarak karıştırılır. 

 
5.1.2. Sıvı Maddelerden Normal Çözelti Hazırlanması 

 
Sıvılardan normal solüsyon hazırlamada aşağıdaki formülden yararlanılır. 
 

              Molekül ağırlığı 
—————————————— = X ml olarak alınacak sıvı miktarıdır. 
 Valans X Yoğunluk X % Kons 
 

 
 
Not: Bazı sıvı maddeler ticarette yüzde yüz saflıkta ve aynı yoğunlukta bulunmaz. 

Örneğin HCI asitin konsantrasyonu %37 özgül ağırlığı (yoğunluğu) 1,19 H2SO4  
konsantrasyonu %96 özgül ağırlığı 1,84 vb. solüsyonlara özgü bilgiler solüsyon üzerindeki 
bilgi etiketinde yer almaktadır. 

 

Örnek: 500 ml 1N H2SO4 (sülfürik asit) hazırlanması  (sülfürik asitin molekül 
ağırlığı = 98,082 gram) 

 

   0,500 x 1x 98,082 
————————— = 13,881 ml 
    2 x 1,84 x 0,96 
 
500 ml ölçülü balona yarısına kadar distile su konur.  Stok sülfürik asit solüsyonundan 

pipetle 13,9 ml alarak distile su bulunan balonun cidarından pipetle yavaş yavaş ilave edilir 
.(asit üzerine su konulmaz). Su üzerine asit eklemeyle asitlerin çözünmeleri sırasında açığa 
çıkan fazla miktarda ısı balonun aşırı ısınma ile çatlamasına neden olabilir. Oluşan ısıyı 
gidermek için balonun dışı, akan çeşme suyu altında tutulmalıdır. Fakat bu sırada balonun 
içine çeşme suyu kaçmamasına dikkat edilmelidir. Balonun kalibrasyon ısı derecesine 
geldiğinde (20 C) distile suyla 500 ml’ye tamamlanır. 
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Örnek: 2 N, 500 ml H2SO4  çözeltisi hazırlanması: 
 
H2SO4  ‘ün molekül ağırlığı = 98.08 gr 
Konsantrasyonu                  = % 96 
Yoğunluğu                         = 1.85 dir. 
 
         98,08 
———————— = 27,6 ml 
 2 x 1,85 x 0,96 
 
Bu miktar 1L ve 1N çözelti içindir. Bizden 2N çözelti istendiği için bu miktarın 2 

katını (55,2 ml) almamız gerekir. Ancak, istenen çözelti hacmi 500 ml olduğu için alınması 
gereken sıvı miktarının yarısını (55,2/2) almamız gerekir. Dolayısıyla, istenen çözeltiyi 
hazırlamak için 27,6 ml H2SO4 alınır bir miktar distile suya ilave edilir ve son hacmi 500ml’ 
ye distile su ile tamamlanır. 

 
5.2. Yüksek Konsantrasyonlu Çözeltilerden, Düşük 
Konsantrasyonlu Çözeltilerin Hazırlanması  

 
    V1               C2 
———— = ———— 
     V2              C1 
 
C1: Yoğunluğu yüksek solüsyonun konsantrasyonu 
V1: Yoğunluğu yüksek solüsyonun hacmi 
C2: Hazırlanacak solüsyonun konsantrasyonu 
V2: Hazırlanacak solüsyonun hacmi 
 
Örnek: %30’luk asetik asitten 100 ml’lik %3’lük asetik asit çözeltisi hazırlayınız. 

 
C1 : % 30 
V1: 100 ml 
C2 : %3 
V2: ? 
 
    100             30               300 
———— = ———— = ————    v2= 10 ml 
     V2               3                 30 
 
%30’luk pipetle 10 ml asetik asit alınarak üzerine 90 ml distile su eklenildiğinde 

%3’lük asetik asit asetik asitten hazırlamış oluruz. 
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Örnek: %’ lik alkol ile 250 ml %70’lik alkol çözeltisi hazırlanması: 
 
V1 x C1 =   V2 x C2 
V1 x 98= 250x 70 
 
       250x 70       
V1= ————  
          98 
 
V1= 178,57ml %98’lik alkol alınır ve toplam volüm 250ml olacak şekilde distile su ile 

karıştırılır. 
 
Örnek: %72’lik bir çözeltiden %18’ lik bir çözelti hazırlanması: Bu çözeltiyi iki 

şekilde hazırlamak mümkündür. 
 
%72’lik çözeltiden 18 ml alınır ve hacmi distile su ile 72 ml’ye tamamlanır. 
 
Aşağıdaki formülden faydalanılır. 
 

          İstenen konsantrasyon  
——————————x 100 = x ml 
Mevcut konsantrasyon   
(Bu formül, C1 x V1 =   C2 x V2 formülünün düzenlenmiş halidir.) 
 
Formülden bulunan x sayısı kadar yüksek konsantrasyonlu çözeltiden alınır ve hacmi 

distile su ile 100 ml’ye tamamlanır. 
 
     18           
————  x 100 = 25 ml  
    72 
 
% 72’lik çözeltiden 25 ml alınıp, hacmi 100 ml’ye distile su ile tamamlanırsa 100ml, 

% 18’ lik çözelti hazırlanmış olur. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Katı maddelerden normal çözelti 
hazırlama 

  
 Hazırlanacak solüsyonun yüzdeliğine 

göre kuru madde miktarını hesaplayınız. 

 Hazırlanacak kimyasalın bilgi etiketini 
okuyunuz. 

 Kimyasal maddenin etiket bilgileri 
doğrultusunda kişisel koruyucu 
tedbirleri alınız. 

 Kimyasal maddenin bilgi etiketinde su 
bulunduruyorsa hesaplamalarda bu 
durumu dikkate alınız. 

 Analitik teraziyi tartıma hazırlayınız.  Hassas teraziyi ölçüme hazırlayınız. 

 Maddenin tartılacağı beher glass/ 
kayıkçı kâğıdını hazırlayınız. 

 Tartım yapılacak madde miktarına ve 
özelliğine göre tartım kabını belirleyiniz. 

 Tartılacak madde miktarına göre kayıkçı 
kâğıdını hazırlayınız. 

 Kayıkçı kâğıdının pürüzsüz kaygan 
yüzeyli olmasına dikkat ediniz. 

 Kayıkçı kâğıdının kimyasal maddeleri 
emici özellik göstermemesine dikkat 
ediniz. 

 Beher glassın temizliğini kontrol ediniz. 

 Kayıkçı kâğıdının darasını alınız.  Kayıkçı kâğıdının darasını sıfırlayınız. 

 Tartılacak kuru maddeyi beher 
glass/kayıkçı kâğıdının üzerine koyunuz. 

 Tartılacak kuru maddeyi ıspatula ile 
tartım kabına naklediniz. 

 Kuru maddeyi istenen ağırlıkta tartınız.  Maddenin tartım ağırlığının eksik veya 
fazla olmamasına dikkat ediniz. 

 Kuru maddeyi huni yardımıyla balon 
jojeye boşaltınız. 

  Kuru maddeyi dökmeden huni 
kullanarak balon jojeye aktarınız. 

 Çözücü sıvının 1/3’üyle huniyi ve balon 
jojenin boğazını yıkayacak şekilde ilave 
ediniz. 

 Hazırlanacak çözelti miktarına uygun 
balon joje seçiniz. 

 Tartım kayıkçı kâğıdında yapılmışsa 
kâğıtta kuru madde kalmayacak şekilde 
çözücü sıvı ile balon jojeyi yıkayınız. 

 Balon jojenin içindeki sıvıyla kuru 
maddeyi balon jojeyi elde dairesel 
hareketler yaparak eritiniz. 

 Tartım beher glass içinde yapılmışsa 
beher distile su ile yıkanarak balon 
jojeye aktarınız. 
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 Isıtılarak eritilmesi gereken kuru 
maddeleri bek alevi amyantlı tel 
üzerinde ısıtarak/ısıtıcılı mekanik 
karıştırıcıda eritiniz. 

 Isıtma işlemine başlamadan önce ısıya 
dayanıklı eldiven giyiniz. 

 Bek alevinde ısıtma düzeneğini (saç 
ayağı, amyantlı tel) hazırlayınız. 

 Hazırlanan ısıtma düzeneğinin üzerine 
balon jojeyi koyunuz. 

 Bek ocağını yakarak uygun alev ayarını 
yapınız. 

 Isınan balon jojeyi belirli aralıklarla 
dairesel hareketlerle karıştırınız. 

 Balon jojenin üzerine balon jojenin ölçü 
çizgisine kadar eritici sıvısıyla 
tamamlayınız. 

 Sıvının son hacim tamamlamasına 
gelindiğinde hacim çizgisini göz 
hizasına getirip sıvı ekleyerek ölçümü 
tamamlayınız. 

 Isıtarak eritilmiş çözeltilerin son hacim 
tamamlamasını oda ısısına gelince 
tamamlayınız. 

 Balon jojenin kapağını kapatınız. 
 Balon jojeyi kapağından tutarak alt üst 

yaparak karıştırınız. 

 Balon jojenin üzerine solüsyon ismi, 
yapılış ve son kullanma tarihi etiketini 
yapıştırınız. 

 Balon, balon jojede hazırlanmış 
çözeltileri uygun renkli saklama 
şişelerine huniyle boşaltınız. 

 Saklama şişelerinin kapağını sıkıca 
kapatınız. 

 Saklama şişesinin üzerine hazırlanan 
çözeltinin hazırlanış ve son kullanım 
tarihini yazınız. 

 Hazırlanan çözeltiyi uygun ortamda 
saklayınız. 

 Hazırlanan çözeltileri kimyasal 
özeliklerine göre uygun ortamda 
saklayınız(oda ısısı, buzdolabı, serin 
ortam) 

 Çözeltileri güneş ışığında kalmayacak 
şekilde saklayınız. 

 Sıvı maddelerden normal çözelti 
hazırlama 

 Çözelti hazırlamada gerekli cam araç 
gereçleri hazırlayınız.  

 Ölçüm yapılacak sıvı volümüne uygun 
taksimatlı pipeti, mezür, balon ve balon 
jojeyi seçiniz. 

 Çalışılacak cam araç gereçlerin temizlik 
kontrolünü yapınız. 
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 Kimyasalın özelliğine göre kişisel 
koruyucu önlemlerinizi alınız. 

 Çalışılacak kimyasalın özelliğine göre 
kişisel koruyucu önlemleri alınız. 

 Solüsyonu hazırlanacak sıvı kimyasalın 
özelliklerini şişesindeki bilgi etiketinden 
okuyunuz. 

 Ticari kimyasal maddenin formül 
ağırlığını öğreniniz. 

 Ticari kimyasalın kimyasal özelliklerini 
öğreniniz. 

 Bilgi etiketinde kimyasalın 
konsantrasyon, (d) özgül ağırlık 
bilgilerini öğreniniz. 

 Ticari kimyasalın % (yüzde) d 
(yoğunluk) vb. bilgilerini not ediniz. 

 Sıvılardan yüzde çözelti hazırlama 
formülüyle sıvıdan alınacak hacim 
miktarını hesaplayınız. 

 Ticari kimyasalın konsantrasyon ve 
yoğunluk değerlerini formülde yerine 
koyarak alınacak madde miktarını 
hesaplayınız. 

 Hesaplanan hacim miktarı stok şişeden 
pipet/mezürle ölçüm yaparak alınız. 

 Volümetrik (pipet, mezür ve balon joje, 
vb.) tekniğine uygun kullanarak istenen 
miktarda sıvıyı alınız. 

 Kimyasal sıvıları pipetle ölçmede puar 
kullanınız. 

 Distile suyun (çözücü sıvının) 2/3’ ünü 
hazırlanacak sıvı volümüne göre 
seçilmiş balon jojeye koyunuz. 

 Asit üzerine asla su ilave etmeyiniz. 

 Balon joje içerisindeki distile suyun 
üzerine ölçülü kimyasal sıvıyı balon joje 
cidarından yavaş yavaş ekleyiniz. 

 Distile su üzerine kimyasal sıvıyı hızlı 
bir şekilde asla koymayınız. 
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 Suda çözünen kimyasalların çıkardığı 
reaksiyon ısısıyla ısınan balon joje 
yüzeyini akan çeşme suyu altında 
soğutunuz. 

 Balon joje içindeki distile su üzerine 
kimyasal sıvı eklemeden önce ısıya 
dayanıklı eldiven giyiniz. 

 Distile su üzerine kimyasal sıvı 
eklendiğinde reaksiyon ısısıyla balon 
jojenin çatlayacağını düşünerek balon 
jojenin yüzeyini soğutarak çalışınız. 

 Reaksiyonla meydana gelen balon 
jojedeki ısının oda ısısına gelmesini 
bekleyiniz. 

 Reaksiyon ısısı meydana gelmiş 
solüsyonların ısısı oda ısısına gelinceye 
dek güvenli bir ortamda bekletiniz. 

 Balon jojenin kapağını kapatarak 
soğumasını bekleyiniz. 

 Reaksiyon ısısı oda ısısına gelmiş 
balonun hacim çizgisini göz hizasına 
getirerek hacim tamamlama distile 
suyunun kalan 1/3’lük kısmını volüm 
çizgisine kadar ekleyiniz. 

 Son hacmine tamamlanacak balon jojeyi 
düz bir zemine koyunuz. 

 Son hacim çizgisini göz hizasına 
getirerek hacmi tamamlayınız. 

 Balon jojenin kapağını kapatınız. 
 Balon jojenin kapağını sıkıca kapatınız. 
 Balon jojenin kapağını güvenlik 

açısından parafilmle sarınız. 

 Balon jojeyi kapağından tutarak alt üst 
yaparak karıştırınız. 

 Balon jojenin kapağını sabitleyerek 
yavaş hareketlerle alt üst yaparak 
karıştırınız. 

 Balon/balon jojede hazırlanmış 
çözeltileri uygun renkli saklama 
şişelerine huniyle boşaltınız. 

 Huniyle sıvı boşaltmada sıvıyı huni 
cidarından yavaş yavaş boşaltınız. 

 Saklama şişelerinin kapağını sıkıca 
kapatınız. 

 Kapakları bozuk olan ve iyi kapanmayan 
saklama şişelerini kullanmayınız. 
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 Saklama şişesinin üzerine hazırlanan 
çözeltinin adını, hazırlanış ve son 
kullanım tarihi vb. bilgi etiketi 
hazırlayarak yapıştırınız. 

 Bilgi etiketini okunaklı silinmeyen 
asetat kalemleri kullanarak yazınız. 

 Hazırlanan çözeltileri kimyasal 
özeliklerine göre uygun ortamda (oda 
ısısı, buzdolabı, serin ortam) saklayınız. 

 Kimyasal maddelerin özelliklerine göre 
saklama ortamlarını belirleyiniz. 

 Hiçbir çözeltiyi gün ışığına 
bırakmayınız. 

 Çözeltileri güneş ışığında kalmayacak 
şekilde saklayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 
1. Litresinde (1000 ml)………………………… kapsayan çözeltilere normal çözeltiler 

denir. 

2. Normal çözelti hazırlamak için hazırlanacak maddenin ………………hesaplamak 

gerekir. 

3. Normal çözelti hazırlamak için hazırlanacak maddenin asit, baz, tuz, vb özelliklerine 

göre ………………………değerini belirlemek gerekir. 

4. Normal solüsyonlar ………. simgesi ile gösteriler. 

5. 2N 500 ml’lik HCI asit çözeltisi hazırlamak için %37 konsantrasyonlu HCI asitten 

………. almak gerekir. 

 
HCI molekül ağırlığı = 36,5 g 

Yoğunluğu (dansite) = 1,19 g / ml 

 

 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–6 
 
 
 
 
 
Bu faaliyette kazandığınız bilgiler ile çözelti hazırlama tekniğine uygun sıvı ve katı 

maddelerden tampon çözelti hazırlayabileceksiniz. 
 
 
 
 
Sağlık işletmelerinin tıbbi laboratuvarlarında tampon çözelti hakkında araştırma 

yaparak elde ettiğiniz bilgileri rapor hâline getirerek sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. 
 

6. TAMPON ÇÖZELTİ HAZIRLAMA 
 

6.1. Tampon Çözelti 
 
Asit ve bazik madde ilavesine karşı hidrojen iyonu konsantrasyonundaki değişmeleri 

önleyen çözeltilere tampon çözelti denir. Bir tampon zayıf bir asit ile onun eşlenik bazından 
veya zayıf bir baz ile onun eşlenik asidinden hazırlanır. Örneğin asetik asit (CH3 COOOH) 
zayıf bir asit olup eşlenik bazı (CH3 COOO-) iyonudur. Tamponlar genelde bazlarının adı ile 
adlandırılır. Asetat tamponu, fosfat tamponu vb. tıbbi laboratuvarlarda en çok kullanılan 
tamponlardır. 

 
Zayıf asit ile onun bazından bir tampon hazırlandığı zaman zayıf asidin bir kısmı 

iyonlaşır, bir kısmı da iyonlaşmadan kalır, zayıf asidin tuzu ise tamamen iyonlarına ayrılır. 
Böyle bir çözeltiye asit ilave edildiği zaman H iyonu ortamdaki anyon ile birleşir ve zayıf 
asidi meydana getirir, zayıf asit çok az iyonlaştığı için ortamın pH değerinde önemli bir 
değişme olmaz. 

 
 Asit: Sulu ortamlarda elektron alan maddelere asit maddeler denir. 
 Baz: Sulu ortamlarda elektron veren maddelere baz denir. 
 
Tıbbi laboratuvarlarda kullanılan asit ve onun tuzundan oluşan iki çözeltinin belirli 

oranlarda karıştırıldığında pH değerlerinin belirlendiği tablo çizelgelerden yararlanılır. 
Aşağıdaki örnekte fosfat tamponu örnek olarak verilmiştir. 

 
Fosfat tamponu oluşturmak için 0,1 M Na2HPO4 çözeltisi ve 0,1 M KH2PO4 

hazırlamak gerekmektedir. 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–6 
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FOSFAT TAMPONU pH TABLOSU 

0.1 M Na2HPO4 

ml 
0.1 M KH2PO4 

ml 

PH (20 C’de) 

ml 
0.25 9.75 5.29 

0.5 9.5 5.59 

1 9 5.91 

2 8 6.24 

3 7 6.47 

4 6 6.64 

5 5 6.81 

6 4 6.98 

7 3 7.17 

8 2 7.38 

9 1 7.73 

9.5 0.5 8.04 

 
Örnek: 10 ml’lik pH 6.64 olan fosfat tamponu hazırlayınız. 

 
4ml 0,1 M Na2HPO4’dan 6ml 0,1 M KH2PO4 alınarak bir beher glassta karıştırıldığında 

pH’ı 6.64’lük fosfat tamponu elde edilmiş olunur. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 
 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Hazırlanacak tampon çözeltisini 
belirleyiniz. 

 Çalışmanıza uygun pH aralığında 
çalışan size uygun tampon solüsyonunu 
seçiniz. 

 Belirlenmiş olan tampon çözeltide 
kullanılacak kimyasal maddeleri 
belirleyiniz. 

 Kullanacağınız kimyasal maddenin bilgi 
etiketini okuyarak bilgi edininiz. 

 Çözelti hazırlamada kullanılacak araç 
gereçleri hazırlayınız. 

 Hazırlayacağınız çözelti miktarına 
uygun cam araç gereçlerinizi 
belirleyiniz. 

 Belirlenmiş tampon çözeltinin asit 
çözeltisini hazırlayınız. 

 Çalışılacak kimyasalın özelliğine göre 
kişisel koruyucu önlemleri alınız 

 Belirlenmiş tampon çözeltinin tuz 
çözeltisini hazırlayınız. 

 Çalışılacak kimyasalın özelliğine göre 
kişisel koruyucu önlemleri alınız. 

 İstenen pH derecesine göre tampon 
çözeltisi hazırlamak için tablodaki 
belirtilen oranlarda solüsyonları 
karıştırınız. 

 Hazırlanacak tampon çözeltisinin 
miktarını belirleyiniz. 

 Hazırlayacağınız tampon çözeltisi 
miktarına uygun çalışma ve saklama 
cam araç gereçlerini belirleyiniz. 

 Hazırladığını yeni pH değerini belirten 
etiketi saklama kabına yapıştırınız. 

 Tampon çözeltisini tablosunda verilen 
sıcaklık derecesinde çalışınız. 

 Tampon çözeltisiyle çalışmalarda 
tampon çözeltisinin sıcaklığını tabloda 
belirtilen sıcaklığa getirdikten sonra 
çalışınız. 

 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 
1. Tampon çözeltiler ……………… ve onun …………. oluşan çözeltilerdir. 
 
2. Sulu ortamda elektron alan maddelere …., sulu ortamda elektron veren maddelere 

……. denir. 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–7 
 
 
 
 
Bu faaliyette kazandığınız bilgiler ile pH ölçüm tekniğine uygun hazırlanmış 

çözeltilerin pH değerini ölçebileceksiniz. 
 
 
 
 
 
 pH ile ilgili yöntem ve bu yöntemlerde kullanılan araç gereçleri sağlık 

işletmeleri laboratuvarlarında araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 
 pH ile ilgili genel bilgileri meslek dersi kitapları, yardımcı kaynaklar ve internet 

ortamında araştırarak elde etmiş olduğunuz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.  
 

7. PH ÖLÇÜMÜ YAPMAK 
 
7.1. Tanımı 

 
Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için bütün iyonların dengede olması gerekir. 

Bu nedenle konsantrasyonun ölçümü önemlidir. pH logaritması (H+) hidrojen iyon 
konsantrasyonunun molaritesidir. pOH logaritması (OH-) hidroksilin negatif logaritmasına 
pH denir. 

 
7.2. pH Ölçüm Yöntemleri 

 
pH başlıca iki temel yöntemle yapılır: 
 
 İndikatörler aracılığıyla yapılır. 
 Elektrometrik olarak yapılır. Elektrometrik ölçümde genellikle potansiyometrik 

yöntem kullanılır. 
 

7.2.1. İndikatörler Aracılığıyla 
 
İndikatörler, pH değiştikçe çözeltide renk değiştiren karmaşık yapılı zayıf organik asit 

veya bazlardır.  
  
Örneğin: B-dinitrofenol zayıf bir asittir. Toz olarak renksiz olduğu hâlde çözündüğü 

zaman kendisine asidik özellik veren hidrojen iyonunun (H+) ayrışmasıyla sarı bir renk alır. 
 
C6H3(NO2)2OH———————C6H3(NO2)2O- + H+ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–7 
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Asidik bölgelerdeki pH ölçümlerinde kullanılan bir indikatör bazik bölgelerdeki pH 
ölçümleri için genellikle kullanılmaz. Asidik karakterdeki bir indikatörden ayrışan hidrojen 
iyonu bazik ortamın hidroksili ile birleşerek su oluşturur. Bu nedenle asidik ortamların pH 
ölçümü için genellikle asidik özellikteki bazik ortamların pH ölçümlerinde ise bazik 
indikatörler kullanılır. Bazik indikatörler belirli pH sınırları içinde sadece bir renk değişmesi 
gösterir bunlara tek renk indikatörleri denir (Örneğin B-dinitrofenol ve fenolftalein).  

 
Bazlar ise belirli pH aralığında iki renk değişimi gösterir. Bunlara iki renkli 

indikatörler denir.  
 
Örneğin: Fenol kırmızısı asidik ortamda sarı, bazik ortamda kırmızı renk alır. 
 
Bazı indikatörlerde renk değişimi gözle kolayca fark edilmez. Bunlara diğer bir renk 

karıştırılır. Bu karıştırılan renk genellikle mavi olur. Bu tip indikatörlere karışık indikatörler 
denir. 

 
Örneğin: Alkoldeki % 0,2 metil kırmızısına alkoldeki % 0,1 metilen mavisi 

karıştırılarak oluşan indikatör bazik tarafta yeşil, asidik tarafta kırmızı renk alır. 
 
Bazı indikatörler hem asidik hem de bazik bölgede çalışabilir ve her bölgede değişik 

renk verir. Bunlara çeşitli renkli indikatörler denir. 
 
Örneğin: Timol mavisi, pH= 1,2 – 2,4 arasında kırmızı – sarı pH = 8,0 – 9,6 arasında 

sarı – mavi  
 
Birçok indikatörün bir çözelti hâlinde karışmasından elde edilen indikatöre üniversal 

indikatör denir. 
 
İndikatör çözeltilerinin derişimi genellikle düşüktür. Bu maddeler suda iyi 

çözünmediklerinden çözücü olarak çoğunlukla alkol kullanılır. Çözelti pH aralıklarında 
indikatörlerin renk derişimleri çözeltilerde protein bulunmadığı veya çok az protein 
bulunduğunda doğrudur. 

 
Eğer ortamda protein bulunursa indikatör bu protein moleküllerine bağlanır ve 

indikatörlerin iyonlaşma derecesi değişir. 
 

7.2.2. İndikatörler Yardımıyla pH Ölçüm Tipleri 
 

 İndikatör kâğıtlarıyla pH ölçümü  
 
Çeşitli pH derecelerinde çalışan indikatör çözeltilerine batırılıp sonra kurutulmuş şerit 

şeklindeki kâğıtlar kullanılır. Bu durumda öncelikle turnusol kâğıdıyla veya büyük pH 
aralıklarında çalışan kâğıtlarla kabaca pH ölçülür. 
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Örneğin: küçük bir şerit parçası pens yardımıyla tutularak pH bilinmeyen çözeltiden 
bir damla damlatılır. Renk sıkalasında kabaca pH değeri saptanır. Sonra daha duyarlı çalışan 
indikatörlerle aynı şekilde ölçüm yapılarak 0.1 – 0.001 duyarlılıkla pH ölçümü yapılabilir.  

 
Resim.10.1: İndikatör kâğıdıyla pH ölçümü 

 

 İndikatör çözeltileri yardımıyla pH ölçümü 
 

Bilinmeyen çözeltiden belirli bir miktar bir tüpe alınır ve birkaç damla indikatör 
damlatılarak çalkalanır. Çözeltinin aldığı renk, renk tablosu ile karşılaştırılarak pH 
saptanabilir. 

 

 Tampon çözeltiler yardımıyla pH ölçümü 
 

Belirli pH’larda tampon çözeltiler hazırlanır bu tampon çözeltilere belirli miktarda 
indikatör çözeltisi damlatılır. Bilinmeyen çözeltideki indikatörün rengi bu tampon 
çözeltilerinin rengi ile karşılaştırılarak pH saptanabilir. 

 
7.2.3. Elektrometrik yolla pH ölçümü 

 
Resim.10.2: pH metre 

 
Sulu çözeltilerdeki hidrojen iyonu konsantrasyonunu (H+) ölçmek için kullanılan 

cihazlardır. Bütün cihazlarda bazen ayrı ayrı bazen de tek bir bölmeye yerleştirilmiş, referans 
ve cam elektrotlar bulunur. Bu elektrotlardan referans elektrotta meydana gelen sabit elektrik 
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potansiyeline karşı H+ konsantrasyonu ve pH değişimlerine hassas bir ucu bulunan cam 
elektrotta meydana gelen potansiyel değişiklikleri ölçer. 

 
7.2.4. Potansiyometrik yolla ölçüm 

 
Bir elektrodun potansiyeli daldırıldığı çözeltideki iyon ve iyonlarının aktivitelerine 

bağlıdır. Bu yöntemle denge hâlinde bulunan bir çözeltideki iyonların derişimleri 
saptanabilmektedir. 

 
Bu yöntemin esası, çözeltiye daldırılan iki elektrotla meydana getirilen bir galvanik 

pilin potansiyelinin ölçülmesine dayanmaktadır. Elektrotlardan birisi referans elektrot diğeri 
ise indikatör elektrottur. 

 
Referans elektrodun potansiyeli daldırıldığı çözeltide bulunan elektroaktif iyon 

derişimine (yani H+) bağlı olarak bir potansiyel gösterir. 
 

7.2.5. Referans Elektrotlar Yardımıyla pH Ölçümü 
 
 Hidrojen elektrodu: Diğer referans elektrotlar hidrojen referans elektroduna 

göre ayarlanır. Bu arada  
 
H2—————2H+ + 2 şeklinde kimyasal reaksiyon oluşur. 
 
Referans hidrojen elektrodu potansiyeli her sıcaklıkta 0 kabul edilir. 1,23 N HCI 

çözeltisine daldırılan platinle kaplanmış bir platin elektrot üzerine 1 atmosfer basınç ile saf 
hidrojen gazı gönderilerek hazırlanır. Buna standart hidrojen elektrodu denir. pH ölçümünde 
pratik ve kullanışlı bir elektrot değildir. Çünkü her ölçümde 1 atmosfer olan hidrojeni 
sağlamak oldukça güçtür. 

 
 Kalomel elektrot yardımıyla pH ölçümü: Çok kullanılan bir referans 

elektrottur. Bu elektronda oluşan reaksiyon; 
 
Hg2CI2 + 2e  —————————2Hg + 2CI- şeklindedir. 
 
Bu reaksiyonun potansiyeli ortadaki CI- iyonu derişimine bağlıdır. Değişik kalomel 

elektrotlardan en çok doymuş kalomel elektrot kullanılır. Doymuşluk potasyum klorüre 
bağlıdır. Bu elektrodun potansiyeli sıcaklıkla değişmektedir. 

 
7.2.6. İndikatör Elektrotlar 

 
Bu amaçla en çok membran elektrotlar kullanmaktadır. Membran elektrotların cam ve 

sıvı olmak üzere iki tipi bulunmaktadır. En çok pH ölçümü için cam elektrot tercih 
edilmektedir. 
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 Cam elektrotlar: Derişimleri farklı iki asit çözeltisi özel olarak yapılmış ince 
bir cam levha ile ayrılırsa cam levhanın iki yüzü arasında bir potansiyel farkı 
oluşmaktadır. Cam elektrodun ucu 0,1 mm kalınlığında sadece hidrojen geçiren 
özel camdan yapılmış bir ampuldür. Ampulün içine 0,1 M HCI çözeltisi konur. 
Bu asit çözeltisi üzerine AgCI kaplanmış bir Ag tel daldırılır. Bir cam elektrot 
pH = 1- 10 arasında kullanılır. pH = 10’un üzerinde cam alkali iyonlarına 
özellikle sodyuma (Na+) duyarlı hâle gelir ve hatalı sonuç verir. Buna alkali 
hatası denir. 

 
Bir cam elektrot uzun süre kullanılabilir. Böyle bir elektrotla kuvvetli yükseltgenler, 

indirgenler, gazlar ve proteinler yanında pH ölçülebilir. Akışkanlıkları az olan sıvılar ve jel 
hâlindeki ortamların bile pH’ları ölçülebilir son zamanlarda geliştirilen mikrocam 
elektrotlarla çok küçük hacimli ( bir damla) çözeltilerin pH’ı hastaya yutturularak mide pH’ı 
da ölçülebilmektedir. 

 
Elektrotun çalışması için zarında (membranında) su bulunması gerekli olduğundan 

cam uzun süre havada veya alkol derişik sülfürik asit gibi su çekici sıvılar içinde 
bulundurulmamalıdır. Kurumuş camlar uzunca bir süre özel sıvısının içinde tutulduktan 
sonra tekrar kullanılabilir. Su içinde yeterli süre tutulmuş elektrotlarla susuz çözeltilerin pH 
değerleri ölçülebilir. 

 
Cam elektrot kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar; 
 

 Cam elektrot elle tutulmamalı ve pisetten fışkırtılan su ile yıkanmalıdır. 
 Elektrot derişik H2SO4 VE HNO3 gibi güçlü asit ve derişik bazlara 

daldırılmamalıdır. 
 pH = 10’un üzerindeki bazlara daldırılmamalıdır. 
 Nötrale yakın çözeltilerinin pH’ını ölçerken dikkatli olmak gerekir. 

Çünkü bu tip çözeltilerde denge oldukça güç kurulur. 
 pHmetre tampon çözeltilere karşı sık sık ayarlandığından tampon çözelti 

iyi korunmalıdır. 
 Cam elektrot uzun süre açıkta bırakılıp kurutulmamalıdır. Kurumuş bir 

elektrot önce uzun bir süre saf suya daldırılmalı ve suyu sık sık 
değiştirilmelidir. Kullanılmadığı zaman elektrot saf su veya hafif asitli 
suda saklanmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

İndikatör kâğıtlarıyla pH ölçümü 
 pH kâğıdını hazırlayınız. 

 Çalışacağınız sıvının pH aralığına 
duyarlı pH indikatör kâğıdını 
belirleyiniz. 

 pH kâğıdı üzerine pH’ı bakılacak 
sıvıdan bir damla damlatınız. 

 Seçtiğiniz pH kâğıdının yüzeyini 
kaplayacak şekilde sıvıyla kaplayınız. 

 Üzerine sıvı damlatılan pH kâğıdını 
reaksiyon rengi oluşuncaya kadar 
bekletiniz. 

 Sıvı damlatılan pH kâğıdını belirtilen 
süre kadar bekletiniz. 

 Oluşan reaksiyon renginin renk 
skalasıyla karşılaştırınız. 

 pH kâğıdında oluşan reaksiyon rengine 
uygun rengi renk skalasında belirleyiniz. 

 Sonucu değerlendiriniz.  Uygun renk pH değerini kaydediniz. 

 Referans elektrotlar yardımıyla pH 
ölçümü 

 Her bir elektrodu yarı hücre olarak 
adlandırınız. 

 Ölçüme başlamadan önce elektrotları 
kontrol ediniz 

 İki ayrı hücreden elektrokimyasal hücre 
oluşmasıyla bu yarı hücrelerden bir 
tanesi sabit voltaja sahip olan referans 
elektrodu olarak kabul ediniz. 

  

 Diğerini yarı hücre indikatör veya ölçüm 
elektrodu olarak kabul ediniz 

 Ölçüm yapmadan önce sabit ve değişken 
uçları belirleyiniz. 

 Referans elektrodun sabit bir potansiyeli 
var olduğunu kabul ederek indikatör 
elektrodu incelenecek olan çözeltinin 
içine daldırarak derişiminin duyarlılığını 
sağlayınız. 

  

 İki elektrot arasındaki potansiyel farkı 
ölçerek çözeltinin iyon 
konsantrasyonunu hesaplayınız. 

  

 Bilinen standartlar kullanılarak 
bilinmeyen çözeltinin iyon derişimini ve 
elektrot potansiyelini ölçünüz. 

  

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 
1. Bir çözeltide mol olarak bulunan ………………… negatif logaritmasına pH denir. 

2. pH …………………………… konsantrasyonunun molaritesidir. pOH logaritması 

(OH-) hidroksilin negatif logaritmasına pH denir. 

3. Bazlar ise belirli pH aralığında iki renk değişmesi gösterir bunlara 

…………………………… denir. 

4. pH ölçümleri …………………… ve …………………. yöntemleriyle yapılmaktadır. 

5. pH değeri 7’den az olan çözeltilere …………. çözeltiler denir. 

 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 
 
Modül sonunda kazandığınız yeterliği aşağıdaki uygulamayı yaparak 

değerlendiriniz. 
 
Performans Değerlendirme: Fosfat tamponu oluşturmak için 0,1 M Na2HPO4 ve 0,1 

M KH2PO4 çözeltilerini hazırlayarak pH’ı 8.04 Fosfat tamponu hazırlayınız. Hazırladığınız 
fosfat tamponu çözeltisi pH değerini indikatör kâğıdı kullanarak pH değerini kontrol ediniz.  
 

Kullanılacak malzemeler: 
 

 Distile su 
 Kimyasal maddeler 

 
 Na2HPO4 
 KH2PO4 

 
 Hassas terazi 
 Ispatula 
 Tartım kabı (beher glass/ kayıkçı kâğıdı) 
 Cam araç gereçler 

 Beher glass 
 Huni 
 Mezür 
 Balon 
 Balon joje 
 10 mm’lik cam pipet 
 1 mm’lik cam pipet 

 
 Fosfat tampon çizelgesi 
 pH indikatör kâğıdı 
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 distile su 

2 saat camı klorür 
karbondioksit kontrolü  

3 karbondioksit 
4 su seviyesi  
5 aktif kömür 
6 iki kere damıtılmış sudan 

 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 hassas teraziler 
2 0.1 mg’a 
3 sıfır kontrol 

4 düz bir zemin sarsıntı hava 
akımlarından uzak 

5 emici özellik pürüzsüz 
6 hacimlerinin 
7 içbükey 
8 en alt noktası 
9 en üst noktası 
10 kalibrasyon sıcaklık 
11 fazla hassasiyet ölçüm 
12 göz hizasına 

 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 homojen 
2 çözücü, çözünen 
3 su molekülleri 
4 % g (g/ml) 
5 %4’lük 
6 % ml (v/v) 
7 kaç gram madde 
8 4.5 ml hcı 

9 

maddenin yoğunluğu, 
% derişimi 

hazırlanacak 
çözeltinin hacmi 

10 gram, mililitre 
 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 67

ÖĞRENME FAALİYETİ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 M 
2 molaritesine 
3 molar çözeltiler 

4 
% konsantarasyon, 

molokül ağırlığı 
yoğunluk 

5 bilgi etiketi 
 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 ekivalan gram (eşdeğer gram) 
2 molekül ağırlığı 
3 etkime 
4 N 
5 82 ml 

 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–6’NIN CEVAP ANAHTARI 
 

1 zayıf asitin 
tuzundan 

2 asit baz 
 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-7’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 H iyonun derişiminin 
2 logaritması (H+) hidrojen iyon 
3 iki renkli indikatörler 

4 indikatörler aracılığıyla 
elektrometrik ölçüm 

5 asit 
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