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1 —• Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan ilişik TS/-
829 «Gliserin», TS/830 «Nitrik Asit», TS/835 «Teknik Amonyak (Susuz 
Amonyak - Amonyum Hidroksit)», TS/836 «Amonyum Nitrat (Gübre 
olarak kullanılan)», TS/856 «Amonyum Sülfat (Gübre olarak kullanı
lan)», T3/1869 «Asetik Asit» ve TS/914 «Çinko Kaplama (Sıcak daldır
ma ile)», Standartlarının yayıımı tarihinden G ay sonra uygulanmak 
üzere mecburî yürürlüğe konulması, 

2 — Bu kararın yürürlüğe girdiği tarihte ellerinde bu standartlara 
aykırı mal bulunanların en geç 15 gün içinde iki nüsha beyanname ile 
bunların cins ve miktarlarını Sanayi Odalarına, Ticaret ve Sanayi Oda
larla ve bunların bulunmadığı yerlerde Belediye Başkanlıklarına bildiril
meleri, 

3 — Bu standartlar hükümlerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlı
ğınca uygulanması; bu Bakanlığın 23/12/1971 tarih ve 4/H->97121/235)93 
sayılı yazısı üzerine, 1705 ve 3018 sayılı Kanunlarla , 18/11/1871 tarih 
ve 132 sayılı Kanuna göre, Bakanlar Kurulunca 10/1/1972 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 
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Gliserin 

TS 829 UDK 668.2:547.426.1:543 

0 — KONU, TARİF, K A P S A M 

0.1 - KONU 

Bu standart, Gliserinin tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, mua
yene ve deneylerine, piyasaya arz şekliyle denetleme esaslarına dairdir. 

0.2 - TARİF 

Gliserin, kimyasal bileşimi C 3 H 5 (OH) 3 olan yağların sabunlaştırıl-
masmda, otoklavda hidrolizlenmesinde meydana gelen veya sentetik 
olarak elde edilerek saflaştırılan, oda sıcaklığında koyu kıvamlı görü
nüşte renksiz veya açık sarı renkte bir sıvıdır. 

0.3 - KAPSAM 

Bu standart alkid reçineleri ve dinamit gibi kimyasal maddelerin 
üretiminde, parfümeri, lak, lastik, tekstil, gıda ve ilâç sanayii gibi yer
lerde çeşitli maksatlarla kullanılan ham ve rafine gliserini kapsar. 

1 — SINIFLANDntMA V E ÖZELİKLER 

1.1 - SINIFLANDIRMA 

1.1.1 - Ham Gliserin 

Ham gliserin, imalât şekline göre Sabunaltı ve Hidroliz gliserini 
olmak üzere ik i tipe ayrılır. 

1.1.2 - Rafine Gliserin 

Rafine gliserin, saflıklarına göre teknik, dinamik ve kimyaca saf 
gliserin olmak üzere 3 tipe ayrılır. 

1.2 - ÖZELİKLERİ 

Gliserinin fiziksel ve kimyasal özelikleri Çizelge — 1 de gösteril
miştir. 



Ham GUserin 
K R a f i n e G l i s e r i n t \ 

ıSabun altı Hidroliz , 
R a f i n e G l i s e r i n 

Özelikler Gliserini Güserini Teknik Gliserin Dinamit Gliserini Kimyaca Saf Gliserin 

özgül ağırlık 
(10,5/15,5 <C!) en az •— — 1,260 1.262 1,260 
Renk Levibond, 13,5 cm 
(15 1/4 inç) lik hücre en çok — — 

1,2 Kırmızı 
5 Sarı 

2,0 Kırmızı 
7,5 Sarı 

0,2 Kırmızı 
1,0 Sarı 

Gliserin 
% en az '80,0 1,5 08,0 98,7 98,0 

Kül, 
% en çok 10,0 88,0 

0,01 
(Sülfatlanmış) 

0,01 
(Sülfatlanmış) 

0,01 
(Sülfatlanmış) 

Arsenik, As 
Milyonda kısım, en çok 2,0 2,0 — 2,0 

Bakır deneyi — — — — Negatif 

Demir, Fe 
Milyonda kısım, en çok — — 2,0 — 0,5 

Klorürler, toplam NaCl olarak 
Milyonda kısım, en çok .— — 100,0 50,0 17,0 

Alkali miktarı 
% Na^O cinsinden, en çok 

Toplam 
0,2 — 0,01 (*) 0,01 yok 

Şeker deneyi Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif 

Amonyaklı, gümüş nitrat deneyi — — — Dekstrosa kıyasla az olmalı Siyahlanma olmamalı 

Yağ asitleri ve esterleri 
% Na 2 0 cinsinden, en çok — — 0,050 0,020 

Nitrolama deneyi (**) — — — Pozitif — 
(*) Asitlik veya alkalitik değeri olarak 

(**) Deney tehlikeli olduğundan ihtiyarî olarak bırakümıştır. 
NOT — Gıda ve ilâç sanayiinde kullanılan gliserin «kimyaca saf gliserin» in özelliklerine uymalıdır. 

lıdır : 

2 — İHZAR V E İMALÂTA AİT M U A Y E N E V E D E N E Y L E R 

2.1 - NUMUNE ALMA 
Numune alınmasında aşağıdaki esaslar gözönünde bulundurulma-

— Numuneler kapalı yerlerde alınmalıdır. 
— Numune alma aleti temiz ve kuru olmalıdır. 
— Alınacak numuneler temiz, kuru ve hava sızdırmayacak şekilde 

cam kapakla kapatılabilen şişelere konmalıdır. 
— Numune şişeleri hacimlerinin 2/3 üne kadar doldurulmalıdır. 
— İçinden numune almacak kap, kapağı açılmadan iyice karıştı

rılmalı ve numune mümkün olduğu kadar çabuk alınmalıdır. 

2.1. - NUMUNE SAYISI VE MİKTARI 

2.1.1.1 - Şişe, damacana, teneke ve varillerden : 
İmalâtçının aynı imalâtmdan doldurulan ve bir defada sevkedilen 

ham veya rafine gliserin miktarı bir parti» sayılır. Her partide bulu
nan kapların» sayısı ile bunlardan kaç tanesinin numune alınmak üzere 
ayrılacağı Çizelge — 2 de gösterilmiştir. 

ÇİZELGE 

Partideki kap sayısı 
Numune alınmak üzere 

ayrılacak kap sayısı 
(N) (n) 

8 e kadar 2 
9 — 27 3 

28 — 64 4 
65 — 125 5 

126 — 216 6 
217 — 243 7 
344 — 512 8 
713 — 720 9 
730 — 1000 10 

1000 den çok 12 

Partideki eşit hacimli kaplar, numune almaya elverişli bir şekilde 
sıralanır. Partideki kap sayısı (N) ise, ve Çizelge —• 2 ye göre (n) 
sayıda kap, numune alınmak üzere aynlacaksa, bu takdirde (N/n) 
oranından elde edilecek '(r) sayısı, gerekirse bir tam sayıya yuvarla
tılır. Bundan sonra, kaplar 1, 2, 3... r diye sıranın gelişigüzel bir yerin
den sayılmaya başlanır ve r'inci kap, içinden numune alınmak üzere 
ayrılır. Bu işlem Çizelge — 2 nin ikinci sütununca belirtilen kap sayısı 
tamamlanıncaya kadar yürütülür. Bu işlem, parti içinde bulunabilen 
başka hacimli kaplar için de ayrı ayrı uygulanır. 

2.1.1.2 - Tanker, sarnıç vagonu ve stok depolarından : 
Stok depolarında saklanan veya tanker ve sarnıçlardan sevk edi

len gliserinden almacak numune miktarı, net ağırlığın 1/1000 i kadar 
olmalı ve bir kaptan almacak numune miktarı 10 küogramı geçmeme
lidir. 

2.1.2 - Numunelerin alınması 
2.1.2.1 - Ham gliserin 
2.1.2.1.1 - Damacana, teneke ve varillerden : 
İçinde gliserin bulunan kaptan numune alınabilmesi için, bunlar 

yuvarlanmak veya çalkalanmak suretiyle iyice karıştırılır. Numune, 
Şekil —• 1 de gösterilen camdan yapılmış numune aleti ile çekilir ve te
miz bir numune şişesine konur. Numune alma aleti, şekilde görülen 
halkalardan tutulur, üst deliği baş parmakla kapalı olarak numune alı
nacak kabın içine daldırılır. Aletin alt ucu, kabın içindeki gliserin nu
munesinin üstten yaklaşık olarak 2/3 üne kadar batırıldıktan sonra 
baş parmak kaldırılarak numunenin tüpün içinde yükselmesi sağlanır. 
Numune alet içinde yükselince üst delik tekrar baş parmakla kapatı
larak alet dışarı çekilir. 

2.1.2.1.2 - Tanker, sarnıç vagonu ve stok depolarından : 
.Şekil — 2 de görülen numune aleti kullanılır. Gliserinin üst sevi

yesi ile tabam arasındaki yükseklik en az üç eşit yüksekliğe bölünür 
ve numune alma aleti her yükseklikten ayrı ayrı doldurularak numune 
alınır. Numuneler birleştirilir temiz ve hava sızmayan şişe veya şişe
lere doldurulur. 

•NOT —• Bazı hallerde ham gliserinin içinde tuz bulunması nede
niyle numune almada güçlük çeküebilir. Bu halde gliserin bir kaptan 
diğerine aktarılırken veya aktarma yapıldıktan hemen sonra numune 



alınmalıdır. Eğer orijinal kabın altında sert bir tuz tabakası meydana 
gelmişse dara almak suretiyle tuz miktarının yaklaşık değeri tespit 
edilmelidir. 

2.1.2.2. - Rafine gliserin 
Numune alma işlemi, ham gliserinde olduğu gibidir, ancak numune 

alma aleti cam veya paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır. 
NOT — Rafine gliserinde tuz çökeltisi bulunmayacağından numune 

alma işleminde 2.1.2.1.2 deki Not dikkate alınmaz. Soğuk havalarda 
gliserinin kıvamlılığı artacağmdan numune alınmadan önce kaplar ye
ter derecede ısıtılıp çalkalanmak suretiyle numune alınmalıdır. 

2.1.3 - Deney numunesi 

2.1.2 de belirtilen şekilde alman numuneler temiz, kuru ve ağzı 
kapaklı bir kapta birleştirilir ve kapağı kapatıldıktan sonra çalkalanır. 
Bu kaptan her sevk partisini veya depoyu temsilen beheri '500- g lık 4 
deney numunesi alınır. Bu numuneler kuru, temiz ve traşlı cam kapaklı 
şişelere konur ve ağızları mühürlenir. 

2.2 - MUAYENE METODLABI 

2.2.1 - Genel hususlar 

2.2.1.1 - Kullanılacak su ve reaktifler 
Kullanılacak reaktifler analitik saflıkta olmalı ve işlemlerde da

mıtık su kullanılmalıdır. 
2.2.1.2 - Tanık deney 
Bütün volumetrik, fotometrik veya kolorimetrik analizlerde, sa

dece su ve analiz için gerekli miktarda reaktifler kullanılarak aynı ana
liz şartlan altında bir «Tanık deney» yapılmalıdır. 

2.2.1.3 - Paralel deney sayısı *ve toleranslar 
Her tayinin sonucu, paralel olarak yürütülen 2 deney sonucunun 

ortalaması olarak verilmelidir. İki sonuç arasındaki 1% tolerans, me-
todlarda ayrı ayrı verilmiştir. Toleranslar aşıldığı hallerde deney tekrar
lanmalıdır. 

i k i sonuç farkı x 100 
|% Tolerans = —— 

Küçük sonuç değeri 
2.2.1.4 - Numuneden tartım almması 
iAnaliz için hazırlanmış numuneden tartım, bir tartım pipeti (Lun-

ge-Rey pipeti) ile alınır. Pipet camdan yapılmış olup Şekil — 3 de 
görüldüğü gibi iki parçalıdır. Tüp şeklinde olan alt kısım ile pipetin 
boynu arası traşlıdır. Kullanılmadan önce traşlı kısım kalın musluk 
yağı ile hafif yağlanmalıdır. Pipet gliserin ile doldurulduktan sonra, 
musluğun ucundan düşey tutulduğunda tüp kısmının pipetin boynun
dan ayrılmaması gerekir. Pipetin balon kısmına numune dolduruldutan 
sonra, pipet tüpe oturtulur ve bir çengel ile kefeye asılarak terazide 
tartılır. Numune erlene veya behere alındıktan sonra tekrar tartılır. 

2.2..1.5 - Ayarlı çözelti kullanılan hallerde çözeltinin faktörü he
saplamada dikkate alınmalıdır. 

2.2.2 - Fiziksel ve kimyasal muayeneler 
2.2.2.1 - Özgül ağırlık tayini 
Gliserinin özgül ağırlığı, 15,© °C da belirli hacimlerdeki ağırlığının 

aynı sıcaklık ve hacimdeki suyun ağırlığına oranı olarak verilir. 
— Cihaz 
Piknometre, en az 25 ml hacminde, termometreli, 
— işlem 
Temizlenmiş ve kurutulmuş olan piknometre tartılır, sonra içine 

10 °G da damıtık su doldurularak 15,5 "C a ayarlı su banyosuna traşlı 
boyun kısmına kadar daldırılır. Piknometrenin termometresi 15,5 °C a 
eriştiğinde içindeki suyun fazlası yan borudan almarak borunun üst 
kısmı bir kurutma kâğıdı ile kurulanır. Piknometre su banyosundan 
çıkarılır dışı kurulanır ve tartılır. 

Yukanda su ile yapılan işlem, gliserin numunesi ile tekrarlanır, 
piknometrenin içinde hava kabarcıklarının bulunmamasına dikkat edil
melidir. 

— Hesaplama 
m ı 

özgül ağırlık, (15,5/11,5 °C) = 
m, 

Burada : 
ml — Gliserin ağırlığı, g 
m^ = Su ağırlığı, g 
i k i paralel deney sonuçlan arında tolerans, en çok = ı% 0,05 
2.2.2.2 - Renk tayini 

Lovibond kolorimetresinde, gliserinin rengi, standart kırmızı ve 
sarı renkli camlara göre kıyaslanır. 

— Cihaz 
Lovibond kolorimetresi 
Hücresi 13,5 cm (5 1/4 inç) boyunda, camdan yapılmış 
— İşlem 
Numune iyice kanştırılır ve hücreye doldurulduktan sonra hücre, 

kolorimetrede yerine yerleştirilir, kırmızı, san ve gerekirse nötral cam
ların bağlı olduğu skala ayarlanarak iki tarafta renk uygunluğu temin 
edilir. Skalada okunan kırmızı ve san değerler not edilir. Numune ber
rak değilse süzmeli veya santrifüjlenmelidir. 

NOT — Lovibond kolorimetresinin bulunmadığı halde, bir Spektro-
fotometre ile optik yoğunluk ölçülerek renk tayini yapılabilir. Kırmızı 
değeri için 520 mm, san değeri için 440 mm dalga boyundaki filtreler 
kullanılır. 13 mm ışık boylu hücre kullanıldığında, Lovibond renk bi
rimleri ile optik yoğunluk arasındaki ilişki şşağıdaki formül üe veril
miştir. 

Kırmızılık için, 
d k = 0.0124 L^ + 0,0008 
Sarılık için, 
d = 0,00052 L + 0,03T 

s s 

Burada, 
d^ = 13 mm lik hücre ile 620 nm dalga boyunda elde edilen opti 

yoğunluk, 
d s = 13 mm lik hücre üe ve 440 mm dalga boyunda elde edilen 

optik yoğunluk 
L f c = Lovibond kırmızılık değeri 
L = Lovibond sarılık değeri 

optik yoğunluk ölçmede 13 mm ışık boylu hücreden başka boyutlu bir 
hücre kullanılırsa d k veya d s değerleri, (13 mm/kullanılan hücre boyu) 
değeri ile çarpılmalıdır. 

2.2.2.3 - Gliserin miktarı tayini 
Gliserinden sodyum periyodat (NaK>4) ile şeyreltik asitli ortamda 

formaldehit ve formik asit meydana gelir. Böylece meydana gelen for-
ınik asitten gliserin miktarı tayin edilir. Üç veya daha fazla komşu 
hidroksilli diğer poli alkollerde formik asit meydana getirebildiğinden 
bu alkollerde aynı reaksiyonu verirler ve bunun için bu metot içinde 
şeker bulunan numuneler uygulanmaz. 

— Cihaz 
Büret, 50 ml lik. 
Pipet, 50 ml lik. 
Mekanik veya manyetik karıştırıcı. Değişik hızlarda çalışabilen. 
pH metre cam elektrotlu. 
Beher, 600 ml lik. 
— Reaktifler 
Potasyum hidroien Ftalat, tampon çözeltisi : 10,21 g potasyum 

hidrojen ftalat 1000 ml lik erlene konur. Su ile 1000 ml ye tamamlanır 
ve iyice kanştırılır. 20 ^Cıda pH = 4 göstermelidir. 

Sodyum periyodat çözeltisi : 60 g sodyum periyodat 600 ml suda 
çözülür. Buna 120 ml 0,1 N sülfrik asit çözeltisi katılır. Çözelti bir ba
lon jojede 1000 ml ye tamamlanır. Sodyum periyodatı çözmek için çö
zelti ısıtılmamalıdır. Eğer çözelti, berrak değilse süzülmelidir. Süzülmüş 
çözelti kahverengi, cam kapaklı bir şişede ve karanlıkta saklanır. Eğer 
sodyum periyodatın tamamı çözünmüyorsa madde bozulmuş demektir 
ve taze hazırlanmış sodyum periyodat temin edilmelidir. 

Sodyum hidroksit çözeltisi : 0,125 N , karbonatsız, fenolftaleine 
karşı potasyum hidrojenftalata göre ayarlanır. 

Etandiol (Glikol) çözeltisi: Nötr, gliserinsiz etandiol eşit hacimde 
su ile karıştırılır. 

Sodyum hidroksit çözeltisi : 0,05 N 
(Sülfrik asit çözeltisi: Yaklaşık 0,2 N 
Brom timol mavisi indikatörü : % 0,1 lik sulu çözelti 0,1 g kuru 

indikatör 16 ml 0,01 N lik sodyum hidroksit çözeltisinde havanda ezi
lerek çözülür. 100 ml lik şişeye aktanlır ve su ile 100 ml ye tamam
lanır. İyice karıştırılır. 

Numunenin hazırlanması: 
Duyarlı bir analizde numunenin dikkatle hazırlanması lâzımdır. 

Tortu veya süspansiyon bulunan numuneler ısıtılır ve iyice kanştırıla-
rak homojenlik sağlanır. Karıştırma sırasında numunenin nem kapma
masına dikkat edüir. 

— İşlem 41 + © 
Tartım pipeti ile behere ( —) gram kadar gliserin tartılıp 

P 
konur. 



Burada : 
P = Numunede tahmin edilen gliserin yüzdesi. 
Numune yaklaşık olarak 50 ml su ile seyreltilir. Çözeltiye 5 - 7 

damla brom timol mavisi indikatörü katıldıktan sonra çözelti yeşil veya 
yeşilimsi sarı renge dönünceye kadar 0,2 N sülfrik asit ile asitlendirilir. 
Çözelti 0,05 N sodyum hidroksit katılmasıyla nötürleştirilir. Çözeltinin 
nötürleştiği noktada yeşil renk maviye döner. Eğer çözeltinin rengi in-
dikatörün renk değişimini gölgeliyorsa nötürleşme noktasını tayin için 
pH metre kullanılır. pH metre pH — 8,1 -4- 0,1 e ayarlanır. 

Aynı şekilde bu kez yalnız 50 ml su ile bir tanık numune hazır
lanır. Numune için uygulanan işlem tekrarlanır, önce indikatörle pH 
ayarlanır sonra 50 ml periyodat çözeltisi numuneye ve tanığa ilâve edi
lir, yavaşça çalkalanır beherlerin ağzı saat camı ile kapatılır ve böylece 
çözeltiler 30 dakika oda sıcaklığında (35 "C dan fazla olmamalıdır) ka
ranlıkta bırakılır. Bu süre sonunda çözeltilere ayrı ayrı 10' ml glikol 
çözeltisi katılır, yavaşça çalkalanır ve tekrar oda cıcaklığmda (35 °C 
dan yüksek olmamalıdır.), Karanlıkta 120 dakika bırakılır. Çözeltiler 300 
ml ve seyreltilir ve 0,125 N sodyum hidroksit çözeltisi ile titre edilir. 
Dönüm noktasmm tespiti için pH metre kullanılır. pH değeri tanık 
için 6,5 -+- 0,1 numune çözeltisi için 8,1 -+- 0,1 olmalıdır. 

—• Hesaplama 
©,209 (Vj — V 2 ) N 

Gliserin miktarı = 
m 

yüzde olarak 

Burada, 
Vj = Numune için kullanılan 0,125 N sodyum hidroksit çözeltisi

nin hacmi, (ml). 
V 2 = Tanık numune için kullanılan 0,125 N sodyum hidroksit çözel

tisinin hacmi (ml). 
m = Deney için alman gliserin miktarı (g). 
N = Sodyum hidroksit çözeltisinin normalitesi, (0,125). 
İki paralel deney sonuçları arasındaki tolerans = ı% 0,25 
NOT 1 — Eğer numunede gliserin miktarı bilinmiyorsa, |% 100 

gliserin için hesaplanan miktar tartılır ve işlem yukarıdaki gibi yürü
tülür. Hesaplanan gliserin yüzdesi P değeri olarak alınır ve buna göre 
yeniden alman tartım Ue tayin tekrarlanır. 

NOT 2 — Yüksek duyarlık istenmeyen tayinler için pH metre ye
rine indikatör olarak fenol kırmızısı kullanılabilir ve hesaplanan gliserin 
yüzdesine 0,3 katılır. 

2.2.2.4 - Kül tayini 
2.2.2.4.1 - Ham gliserin için 

— Cihaz 
Platin kapsül : Üst çapı yaklaşık 7 cm, taban olan bir kapsüldür. 

Kabın kenarı ile tabanları çapı yaklaşık 6 cm, derinliği yaklaşık 2,5 cm 
nın birleştiği yer yuvarlatılmıştır. 

.— İşlem 
3 g 'kadar ham gliserin duyarlıkla tartılır ve platin kapsülde bunzen 

beki üzerinde hafif alevle buharlaştırılır. Numune tamamiyle yakılır. 
Sonra kapsül 750 °C a ayarlanmış firma konur, fırında hava değişimi 
yapılmaz. Numune bu sıcaklıkta 10 dakika kaldıktan sonra desikatöre 
alınır, soğuduktan sonra kalmtı tartUır. 

— Hesaplama 
100 m.j 

Kül miktarı — •— yüzde olarak 
m 

Burada, 
nij = Kalmtı miktarı, g 
m — Numune miktarı, g 
İki paralel deney sonuçları arasındaki tolerans = ff0 5 
2.2.2.4.2 - Rafine gliserin için (Sülfatlanmış kül) 
— Cihaz 
2.2.2.4.1 - de kullanılan platin kapsül. 
— Reaktif 
Sülfrik asit, derişik (d = 1,84). 
— İşlem 
Platin kapsülde 0,01 g duyarlıkla 50 g lık bir numune tartılır. Ha

fif alevde ısıtılır. Gliserin buharı çıkmcaya kadar ısıtmaya sıcaklık ya
vaş yavaş artırılarak, devam edilir. Çıkan buhar yakılır ve ısıtmaya son 
verilir. Numune kendi kendine hava akımı olmayan bir yerde yanmaya 
bırakılır. Kapsül soğutulur ve kalmtı 0,5 ml derişik sülfrik asitle nem
lendirilir. Kapsül bunzen bekinde veya yüksek dereceli fırında (850 °C 

dan fazla olmamak Üzere) yaküır. Böylece asidin fazlası ve bütün ya
mçı maddeler giderilmiş olur. 

Numune kabı soğutulup kalmtı 0,5 ml derişik sülfrik asitle nem
lendirilir ve tekrar kızdırılır. Kapsül desikatörde soğutulur . ve hemen 
tartılır. Kalmtı nem kapıcıdır, buna dikkat edilmelidir. Kızdırma işle
mine değişmez ağırlığa kadar devam edilir. 

— Hesaplama 
100 ml 

Kül (Sülfatlanmış) = —— yüzde olarak 
m 

Burada : 
nij = Kalmtı miktarı, g 
m = Alman numune miktarı, g 
İki paralel deney sonuçları arasındaki tolerans = % 5 
2.2.2.5 - Arsenik (As) tayini 
Geliştirilmiş Gutzeit Metodu 
Numunedeki arseniğin bütünü yükseltgendikben sonra, metalik 

çinko ile arsin (AsH 3) haline indirgenir ve A s H 3 gazmm, cıva — 2 — 
bromür (HgBr 2) emdirilmiş süzgeç kâğıdı üzerinde, HgBr 2 Ue reaksi
yonu sonucunda A s H 3 konsantrasyonunun az veya fazla oluşuna göre 
meydana gelen sarı — kahverengi lekenin renk koyuluğu, standart ar
senik (As+++) çözeltilerinden elde edilen renk ile kıyaslama sureti Ue 
numunedeki As miktarı tayin edilir. Bu analiz metodu, numunelerdeki 
arsenik (As) miktarının 1,0 —• 10,0 JJ, g arasmda değişmesi halinde uy
gulanır. 

—• Cihaz 
Kullanılacak cihaz Şekil — 4 te gösterilmiştir. 
— Reaktifler 
— Kurşun asetat çözeltisi: 
Kurşun asetatm <% 5 lik sulu, nötr çözeltisi 
— Kurşun asetat çözeltisi : 
Kurşun asetatm % 1 lik. sulu, nötr çözeltisi 
— Kurşun asetat emdirilmiş cam pamuğu : 
% 5 lik kurşun asetat çözeltisine batırılarak iyice emdirilir, sonra 

çözeltinin fazlası sızdırılır ve iki süzgeç kâğıdı arasında sıkıştırılarak 
kurutulur. 

— Kurşun asetat emdirilmiş süzgeç kâğıdı şeritleri : 
8 mm x 50 mm boyutlarında dar gözenekli süzgeç kâğıtlarından 

hazırlanan şeritler, '% 1 lik kurşun asetat çözeltisine batırılır, sonra sız
dırılır ve 2 kuru süzgeç kâğıdı arasmda hafifçe bastırılarak kurutulur 
ve bir kutu içinde saklanır. 

— Asitli sodyum klorür çözeltisi: 
200 ml derişik sülfrik asit (d = 1,84) bir erlenmayer içinde 800 

ml su ile seyreltilir ve soğutulduktan sonra içinde 100 g kurutulmuş 
sodyum klorür çözülür. 

— Demir —• 3 — amonyum sülfat 
[Fe 2(S0 4) 3 . (NH 4 ) 2 S04.2 4HC-] 

çözeltisi : 
84 g demir —-3 — amonyum sülfat 1000 ml lik balon joje içinde 

bir miktar suda çözülür, buna 10 ml asitli sodyum klorür çözeltisi ka
tılır ve çözelti su ile 1000 ml ye tamamlanır. 

— Kalay — 2 — Klorür çözeltisi : 
22,6 g kalay — 2 — klorür (SnCl2. 2H20), 50 ml asitli sodyum 

klorür çözeltisinde çözülür ve su ile 1000 ml ye tamamlanır. Bu çö
zelti, kahverengi, cam kapaklı bir şişede içine bir kaç parça metalik 
saf kalay atılmak suretiyle,, karanlıkta saklanır. 

— Metalik çinko : 
2 - 4 mm çapında, granül haUnde, Bu granüller analiz dolayısiyle 

kullanılacağı zaman, her tayin için tartıldıktan sonra asitli sodyum 
klorür çözeltisi ve sonra saf su ile yıkanmalıdır. Granüllerin yüzeyi te
miz olmalı ve donuk görünüşte olmamalıdır. 

— Cıva 2 — bromür çözeltisi: 
15 g cıva —-2 — bromür bir miktar etilalkolde çözülür ve etilalkol 

ile 100 ml ye tamamlanır. 
— Cıva 2 — bromür emdirilmiş süzgeç kâğıdı şeritleri : 
Dar gözenekli süzgeç kâğıdı tabakaları (*) 1 saat müddetle cıva 

-— 2 — bromür çözeltisinde, karanlıkta ve ara sıra çalkalanmak sure
tiyle bırakılır. Sonra çözeltinin içinden alınır, sızdırılır, 2 süzgeç kâğıdı 
arasmda hafifçe bastırılarak kurutulur ve bir desikatör içinde yine 2 
süzgeç kâğıdı arasmda, tercihan karanlıkta, saklanır. Kullanılacağı za
man, kurumuş olan tabakalardan 2,5 mm x 120 mm boyutlarında kesilir. 
Kâğıdın kenar şeritleri atılır ve şeritler, ağzı traşlı, cam kapaklı, kah
verengi şişelerde ve karanlıkta saklanır. 



Bu kâğıt şeritler ince bir pens ile ucundan dikkatle tutulmalı, kat
lanmaman ve kırılmamalıdır. Üzerinde HgBr 2 kristalleri görülebilen kâ
ğıtlar analiz için kullanılmamalıdır. 

— Potasyum permanganat çözeltisi : 0,1 N 
— Sodyum hidroksit çözeltisi : % 35 lik 
— Standart Arsenik (As+++) çözeltisi : 
0,1320 g arsenik — 3 — oksit (As 20 3) 0,1 mg duyarlıkta tartılır 

ve 20 ml sodyum hidroksit çözeltisinde çözülür. Bu çözelti 100 ml su 
ile seyreltilir, ağır ağır 10 ml derişik sülfrik asit ,(d = 1,8*) katılır ve 
su ile 1000 ml ye tamamlanır. Bu çözeltiden çekilen 10 ml 1 litrelik ba
lon jojeye konur ve tekrar su ile tam 1000 ml ye seyreltilir. Standart 
çözeltinin beher ml si 1 p g arseniğe-eşdeğerdir. 

İşlem 
— Cıva 2 — bromür emdirilmiş süzgeç kâğıtlarından değişik 

As+++ konsantrasyonlarına göre renk standartlarının hazırlanması : 
Tamamen kuru birinci absorsiyon tüpünün (B) balon şeklindeki alt 

kısmına ince bir tabaka kuru pamuk konduktan sonra, üstüne kurşun 
asetat emdirilmiş cam pamuğu yerleştirilir. Üstüne tekrar ince bir ta
baka pamuk konur. 

Absorsiyon tüpünün tüp şeklindeki üst kısmına ise, kurşun asetat 
emdirilmiş süzgeç kâğıtları şerit halinde yerleştirilir. 

Reaksiyon tübüne (C) ise 1 adet cıva — 2 — bromür emdirilmiş 
süzgeç kâğıdı konur, sonra (C) tübü, absorpsiyon tübünün (B) üst kıs
mındaki yuvaya oturtulur ve düşey eksen etrafında döndürülerek gaz 
sızdırmayacak şekilde yerleştirilir. 

250 ml lik erlene (A) bir büret yardımı ile t a m i m i standart arsenik 
(As+++) çözeltisi konur. Buna 50 ml su, 30 ml asitli sodyum klorür 
çözeltisi, 5 ml demir — 3 — amonyum sülfat çözeltisi ve nihayet 5 ml 
kalay — 2 — klorür çözeltisi katılır, kaynayıncaya kadar ısıtılır ve he
men musluk suyu altma tutulmak suretiyle 20 °C a soğutulur. Sonra er-
lenin içine 10 g çinko granülü atılır ve derhal absorpsiyon ve reaksiyon 
tüpleri, (B) ve (C), erlenin (A) üzerine bağlanır. Bundan sonra eri en 
(A) 20° — 25 °C arasındaki su banyosuna batırılır ve reaksiyonun ta
mamlanması için 1 saat beklenir. B u sürenin sonunda cıva — 2 — bro
mür emdirilmiş süzgeç kâğıdı (C) absorpsiyon borusu içinden alınır ve 
sıcaklığı erime noktasından yüksek olmayan eritilmiş parafine batırı-
lıp hemen çıkarıldıktan sonra hava sızdırmayan cam kapaklı bir şişede 
saklanır. Bu şekilde süzgeç kâğıdı üzerinde meydana gelen lekenin ve 
gengin, havada oksidasyon dolayısiyle değişmeden birkaç ay korunması 
mümkündür. 

Bu suretle 1 p g arseniğin verdiği renk standardı sağlanmış olur. 
Aynı şekilde standart çözeltiden 2, 4, 6, 8, ve 10 ml alınmak ve yuka
rıdaki işlem aynen uygulanmak suretiyle, 2, 4, 6, & ve 10 p g arsenik 
için renk standartları hazırlanır. 

— Gliserin numunesi içindeki arseniğin tayini 
içinde en çok 10p g arsenik bulunacak kadar gliserin numunesi 

(Genellikle 10 g kadar numune) tartım pipetiyle duyarlı olarak tartılır 
ve 50 ml su Ue cihazdaki erlene alınır, bunun içine 10 ml kalay-klorür 
ve 10 g çinko konur ve erlenin üstündeki kurşun asetatlı ve cıva bro-
mürlü şeritlerin bulunduğu tüpler hemen kapatılır. Reaksiyona 1 saat 
20 — 25 °C da devam edilir. Cıva bromürlü kâğıt üzerinde meydana ge
len leke, erime noktasındaki parafine batırılmak suretiyle tespit edil
dikten sonra standart arsenik çözeltisi ile elde edilen lekeler ile kı
yaslanır. Gliserinden elde edilen lekenin en yakını olan standart leke 
hesaplamaya esas alınır. Eğer elde ©dUen leke, standart lekelere göre 
boy ve koyuluk bakımından düşükse, gliserinden alman numune mikta
rını artırarak işlem tekrarlanır. 

— Hesaplama 
C 

Arsenik miktarı = . milyonda kısım olarak (p.p.m) 
m 

Burada, 
C = En yakın standart leke, p g 
m = Numune miktarı, g 

(*) Süzgeç kâğıdının her tarafının aynı kalınlıkta olmasına dikkat edil
melidir. Aksi halde AsH3 gazının meydana getireceği renk, aynı 
arsenik konsantrasyonuna rağmen, her kâğıtta aynı uzunlukta ol
mayabilir. Bu maksat için beher emi si 8 - İS mg gelen süzgeç kâ
ğıtları veya kâğıt kromatografisi kâğıtlarının kullanılması tavsiye 
olunur. 

i k i paralel deney sonuçları arasmda tolerans = % 10 
2.2.2.6 - Bakır deneyi 
— Reaktifler 
Kükürtlü hidrojen çözeltisi : Taze hazırlanmış ve sudaki doymuş 

çözeltisidir. 
HidrokloriK asit, 3 N 

— işlem 
10 ml numune, 30 ml su, 1 ml hidroklorik asit ve 10ı ml kükürtlü hidro
jen çözeltisi ile karıştırılır. Karışımda esmer veya siyah bir renk belirip 
belirmediği not edilir. Renk meydana gelmezse deney neticesi negatif 
olarak nitelendirilir. 

2.2.2.7 - Demir Tayini 
Gliserin içinde bulunan demir iyonlarının tioglikolik asit ile verdiği 

pembe-kırmızı rengin yoğunluğu, belli miktar demir ile tioglikolik asit
ten hazırlanan çözeltilerin renk yoğunluğu ile kıyaslanır. 

— Cihaz 
Nessler tüpleri : 50 ml lik 
Pipet: 1 ml hacminde ve 0.01 ml taksimatlı 
Platin kapsül : (2.2.2.4.2 de belirtilen) 

— Reaktifler 
Potasyum hidrojen sülfat, (KHS0 4 ) erimiş TiogUkoUt asit çözeltisi : 

% 10 luk (**) 

Hidroklorik asit: d = 1,125 olan asitten hacim olarak on defa sey
reltilerek hazırlanır. 

Nitrik Asit : d = 1,42 olan asitten hacim olarak on defa sey
reltilerek hazırlanır. 

Standart Demir Çözeltisi : 7,03 g kristal amonyum demir — 2 -
sülfat [Mohr tuzu : FeS0 4 (NH 4) ZS046H^O], İçinde 1/3 oranında seyrel
tilmiş sülfürik asitten 5 ml bulunan suda çözülür ve çözelti bir ölçülü ba 
londa 1 litreye tamamlanır. Bu stok çözelti kullanılmadan hemen önce 
100 defa seyreltiür, bu halde çözeltinin 1 ml sinde 10 p g Fe vardır. 

Amonyak çözeltisi : d = 0,880 olan amonyak çözeltisinden hacim 
olarak 1/1 oranında seyreltUmiş, 

Sitrik asit çözeltisi : % 50 lik (ağırlık/hacim olarak) 

— İşlem 
Sülfatlı kül tayininden elde edüen kalıntıya (2.2.2.4.2) 2 g potas 

yum hidrojen sülfat katılır ve platin kapsülde berrak bir kütle meydan* 
gelinceye kadar eritişe devam edüir, sonra soğumaya bırakılır ve kap 
sülün kenarlarından 5 ml hidroklorik asit akıtılır. Aynı şekilde 5 ml d= 
nitrik asit katıldıktan sonra kaynama noktasına kadar ısıtılır. Çözelt 
100 ml lik balon jojeye kantitatif olarak aktarılır ve su ile 100 ml ye ta 
marnlanır. Bu şekilde hazırlanan çözeltiden 25 ml pipetle Nessler tü 
püne konur, üzerine 4 ml sitrik asit çözeltisinden ve 10 ml amonyak çö 
zeltisinden katılır. Çözelti soğutulur önce üzerine iyice karıştırılarak 
ml tioglokoiik asit çözeltisi ve sonra 50 ml su katılır, pembe rengin mey 
dana gelmesi demirin bulunduğunu gösterir. 

ikinci bir Nessler tüpüne 0,125 g potasyum hidrojen sülfat 25 nr 
su, 1,25 ml nitrik asit ve 2,5 ml hidroklorik asit konur ve iyice çalkala 

nır.. Üzerine 4 ml sitrik asit çözeltisi ve 10 ml amonyak çözeltisi katili; 
ve soğutulur. Üzerine önce iyice karıştırılarak 5 ml tioglikoük asit çö 
zeltisi ve sonra 50 ml su katılır. Bu şekUde hazırlanan çözeltinin içiıu 
bir pipetten damla damla standart (Demir) çözeltisi damlatılır, meydanı; 
gelen pembe renk 1 ci Nessler tüpündekini tutuncaya kadar damlatmay--
devam edilir. Renk karşılaştırılması, daha iyisi bir spektrofotometre i l : 
yapılır. 

(**•) 
—• Hesaplama 

40 V 
Demir (Fe) miktarı = milyonda kısım olarak (ppm) 

m 
Burada : 
V = Standart (Fe + + + ) çözeltisinden kullanılan hacim, ml 
m = Sülfatlı kül tayini için kullanılan gliserin numunesi, g 
Ikj paralel deney sonucu arasındaki tolerans = % 10 
2.2.2.8 - Klorür Tayini 
2.2.2.8.1 - Dinamit Gliserini ve kimyaca saf güserin için 
Gliserin, alkali çözeltisi Ue kaynatılır, böylece organik klorürle 

sabunlaşır ve toplam klorür potansiyometrik olarak tayin edilir. 

(**) Derişik tioglikolik asit değdiğinde deride yaralar açar. 



— Cihaz 
Potansiyometre veya pH metre, milivolt taksimatlı, cam ve gümüş 

elektrodlu. 
Büret, 0,02 ml taksimatlı, 10 nü hacmindedir, 
Erlen, 300 ml lik ağzı traşlı olup soğutucuya bağlıdır. 
Soğutucu, bir ağzı traşlı olup erlenmayerin traşlı ağzına uyar. Ko

numu diktir. 
Reaktifler 
Aseton 
Asetik asit, buzlu 
Potasyum hidroksit, katı 
Nitrik asit : 345 ml nitrik asit (d : 1,42) 690 ml suya katılır, çö

zeltide azot oksit olmaması için içinden hava geçirilir. 
Potasyum klorür çözeltisi, 0,001 N : 0,75 g potasyum klorür 100 ml 

suda çözülür. Bu çözelti potansiyometrik titrasyonla 0,1 N gümüş nit
rata karşı ayarlanır. Bu çözeltiden 10 ml 1000 ml ye tamamlanır 
ve faktörü hesaplanır. 

Gümüş nitrat çözeltisi, 0,001 N : 1,7 g gümüş nitrat 100 ml suda 
çözülür ve bu çözelti, potansiyometrik titrasyonla 120°C da kurutulmuş, 
duyarlı olarak tartılmış, 0,20 - 0,25 g sodyum klorüre karşı ayarlanır. 
Duyarlı hazırlanan bu gümüş nitrat çözeltisi iscpropü alkolle 100 de'fa 
seyreltilir, ve faktörü hesaplanır. Seyreltik çözelti hergün taze hazır
lanmalıdır. 

— İşlem 
50 ± 0,1 g numune, 300 ml Ek erlene konur, buna 7,5 g potasyum 

hidroksit katılır. Erlene soğutucu bağlanır. Soğutucu ile erlenin birbirine 
geçtiği traşlı kısım gliserinle yağlanır. İnce bir cam çubuk soğutucunun 
tepesinden erlenin içine sokulur, yalnız bu çubuk erlenin tabanına değ-
meli birazı da soğutucunun ağzından çıkmalıdır. Böylece, yoğunlaşan su 
damlalarının kaynayan gliserine damlaması ile meydana gelecek şiddetli 
patlama önlenir. Erlen kaynama noktasına kadar ısıtılır, sonra ısı o şe
kilde ayarlanır ki orta derecede bir kaynama ile soğutucuda yoğunlaşma 
olsun ve buhar soğutucudan dışarı çıkmasın, bu işleme 2 saat devam edi
lir ve 2 saatin sonunda erlen oda sıcaklığında soğumaya bırakılır, 20 ml 
su ile ve cam çubuk ve soğutucu yıkanarak yavaş yavaş çıkarılır. Çö
zeltiye 2 damla fenolftalein indikatörü, 15 ml nitrik asit çözeltisi katılır, 
çözeltinin rengi pembe olmalıdır. Erlendeki çözelti 100 ml Ek bir ölçülü 
balona alınır ve suyla 100 ml ye tamamlanır, iyice karıştırılır. Potansi-
yometrenin gümüş elektrodu ince zımpara kâğıdı ile temizlenir, her tit-
rasyondan sonra elektrod önce su sonra asetonla yıkanır. Bundan sonra 
20 ml çözelti 250 ml Ek bir behere alınır. Buna 75 ml aseton 10 ml ase
tik asit katılır ve bir karıştırıcı ile karıştırılır. Çözeltiye duyarlıkla öl
çülmüş 1 ml potasyum klorür çözeltisi katılarak 0,1 - 0,3 ml gümüş nit
rat çözeltisi ile damla damla titre edilir. Her damladan sonra potansiyo-
metrede ölçme yapılır ve değerler (Kullanılan gümüş nitrat çözeltisi 
hacmi ve karşılık milivolt değerleri) not edilir. Bundan bir titrasyon eğ
risi hazırlanır ve direncin en yüksek noktası titrasyon sonu olarak alınır. 

— Hesaplama 
Klorürler miktarı = 0,000584 (V, — V2) yüzde NaCl olarak 
Burada, 
V1 = Numune için kullanılan gümüş nitratın hacmi, ml 
V2 = Tanık için kullanılan gümüş nitratın hacmi, ml 
İki paralel deney sonuçları arasındaki tolerans = % 2 
2.2.2.8.2 - Teknik Gliserin için 
— Reaktifler 
Nitrobenzen 
Amonyum demir — 3 — sülfat, doymuş çözelti 
Nitrik asit çözeltisi, 6 İN 
Gümüş nitrat çözeltisi, 0,01 N 
Amonyum rodanür çözeltisi, 0,01 N 
— İşlem 
50 g gliserin 0,1 g duyarlıkla 500 ml Ek erlende tartılır sonra 200 

ml su ile seyreltilir. 5 ml nitrik asit çözeltisi birkaç damla nitrobenzen ve 
10 ml gümüş nitrat çözeltisi katılır, çalkalanır ve sonra amonyum roda-
nür çözeltisi ile titre edilir, titrasyona indikatör olarak 1 ml amonyum 
demir - 3 - sülfat çözeltisi katılır. 

— Hesaplama 
0,0584 (V, — V.) 

Klorür miktarı = yüzde NaCl olarak 

Burada, 
V2 = Tanık deney için kullanılan amonyum rodanür hacmi, ml 
V1 = Numune için kullanılan amonyum rodanür hacmi, ml 
m = Numune miktarı, g. 
İki paralel deney sonuçlan arasındaki tolerans = % 5 
2.2.2.9 - Alkali Tayini 
2.2.2.9.1 - Ham Gliserin için (Toplam alkali) 
2.2.2.4.1 - e göre elde edilen külde tayin edilir. 
— Reaktifler 
Hidroklorik veya sülfürik asit çözeltisi, 0,1 N Metil oranj çözeltisi, 

% 0,1 Ek 

— İşlem Kül sıcak suda çözülür, çözelti oda sıcaklığına soğutulur ve asitle 
titre edilir. Titrasyon sonu çözeltiye konan 2 damla metil oranj indika
tör çözeltisi ile tayin edilir (Tanık Deney yapılmayabilir). 

— Hesaplama 0,31 V 
Toplam alkali miktarı = yüzde Na/) olarak 

m 

Burada, V = Kullanılan asidin hacmi, ml 
m = Kül tayini için alınan gliserin numunesi, g 
İki paralel deney sonuçları arasındaki tolerans = % 5 
2.2.2.9.2 - Rafine Gliserin îçin (Serbest Alkali veya Asit) 
— Reaktifler 
Sodyum hidroksit çözeltisi'; 0,1 N 
Hidroklorik asit çözeltisi; 0,1 N 
Fenolftalein indikatör çözeltisi : 1 g fenolftalein 200 ml % 95 Ek 

etil alkolde çözülür. Buna 0,5 N sodyum hidroksit çözeltisi açık pembe 
bir renk belirinceye kadar damla damla katılır. 

— İşlem 
Yaklaşık olarak 100 g numune, ml lik erlene 150 ml su ile alınır ve 

içine 0,5 ml fenolftalein çözeltisi katılır. Eğer çözeltinin rengi kırmızıla-
şırsa çözelti hidroklorik asit çözeltisi, renksiz kalırsa sodyum hidroksit 
çözeltisi ile titre edilir. 

— Hesaplama 
0,31 V, 

Serbest asit miktarı = yüzde Naj O olarak 
m 0,31 V, 

Serbest alkali miktarı = yüzde Nâ  O olarak 
m 

Burada : 
Vj = Kullanılan sodyum hidroksit çözeltisi hacmi, ml 
V2 = Kullanılan hidroklorik asit çözeltisi hacmi, ml 
m = Numune miktarı, g 
Paralel iki deney sonuçlan arasındaki tolerans = % 5 
2.2.2.10 - Şeker Deneyi 
Reaktif çözeltisi: 4 g üre ve 0,2 g kalay —2— klorür, 10 ml % 40 

hacim oranında seyreltilmiş sülfürik asitle ısıtılarak çözülür. 

— İşlem 
İki deney tübüne 4 damla numune katılır. Bir tübe bir mi reaktif 

çözelti diğerinde 1 ml su katılır sonra her iki tüp buhar banyosunda 15 
dakika bekletilir, renkdeki değişme kontrol edilir. Reaktif olan tübde 
belirli bir renk koyulaşması olmuşsa şeker var demektir. 

2.2.2.11 - Amonyaklı Gümüş Nitrat Deneyi 
2.2.2.11.1 - Dinamit Gliserini için 
— Reaktifler 
Amonyak çözeltisi, % 10 luk (Ağırlığın hacme oranı) 
Gümüş nitrat çözeltisi, % 10 luk, (Ağırlığın hacme oranı) 
Dekstroz çözeltisi, s% 0,1 Ek (Susuz dekstroz) sudaki çözelti 
10 ml gliserin alınır ve bir balon jojede 100 ml seyreltilir bu çözel

tiden 10 ml alınır ve bir erlende 10 ml amonyak çözeltisi ve sonra 10 ml 
gümüş nitrat çözeltisi ile karıştırılır. Başka bir erlende 10 ml amonyak 
çözeltisi ile 10 ml gümüş nitrat çözeltisi karıştırılır üzerine, 0,5 ml dekst
roz çözeltisi ile 9,5 ml sudan meydana getirilmiş karışım katılır. Her iki 
çözelti bir su banyosunda 60 °C a kadar ısıtılır. 60O C a gelince banyonun 
içinde ve karanlıkta 10 dakika tutulur. Çözeltiler iki ayrı tüpe aktarılır 
ve bulanıklıklar siyah bir fon üzerinde gün ışığında kıyaslanır. Numune
nin bulunduğu çözeltinin bulanıklığının, Dekstrozla hazırlanan çözeltiye 
kıyasla az olup olmadığı kontrol edilir. 

NOT — Bu deneydeki kalıntılar nitrik asitle asitlendirilmeli ve pat," 
layıcı maddelerin meydana gelmesi önlenmelidir. 
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2.2.2.11.2 - Kimyaca ıSaf Gliserin için 
— Reaktifler 
Amonyak çözeltisi, % 10 luk (Ağırlığın hacme oranı) 
Gümüş nitrat çözeltisi, % 5 lik 

— işlem 
5 ml numune 5 ml amonyak çözeltisiyle karıştırılır, 60 °C da 5 da

kika ısıtılır ve hemen pipetle 0,5 ml gümüş nitrat çözeltisi katılır. K a 
tılma sırasında pipetin ucu tüpün ağzından yukarıda olmalı, reaktif tü
pün kenarlarına değmeden doğrudan doğruya çözeltiye akmalıdır. Çö
zelti karıştırılır, ve 5 dakika karanlıkta bırakılır. Tanık numuneye kı
yasla renkte koyulaşma olup olmadığı kontrol edilir. 

NOT —• Amonyaklı gümüş nitrat deneyindeki kalıntılar nitrik asitle 
asitlendirilerek patlayıcı maddelerin meydana gelişi önlenmelidir. 

2.2.2.12 - Yağ Asitlerinin ve Esterlerin Tayini 
Numune içinde bulunan yağ asitleri ve esterleri, sodyum hidroksit 

ile sabunlaştınlır, reaksiyona girmeyen sodyum hikroksit, sülfirik asit 
ile geri titre edilerek bulunur. 

— Reaktifler 
Sodyum hidroksit çözeltisi, 0,25 N 
Sülfürik asit çözeltisi, 0,25 N 
Penolftalein indikatör çözeltisi, % 0,5 lik alkollü çözelti 

— İşlem 
50 g numune 500 ml lik erlene konur. Buna 100 ml sıcak karbon 

dioksitsiz su ve 1 ml fenolftalein katılır. Eğer çözelti pembe ise, sülfirik 
asit çözeltisiyle nötrleştirilir, sonra 15 ml sodyum hidroksit çözeltisi ka
tılır, erlen geri soğutucuya bağlanır, çözelti kaynayıncaya kadar ısıtılır 
ve 5 dakika kaynatılır, soğumaya bırakılır, biraz su İle soğutucu yıka
nır. Geri soğutucu çıkarılır, erlenin ağzı üzerinde kurutucu tüpü bulunan 
bir tıpa ile kapatılır ve soğumaya bırakılır sonra sülfürik asit çözelti
siyle titre edilir. 

Tanık deneyde 140 ml su kullanılmalıdır. 

— Hesaplama 
0,775 (V 2 — V() 

Yağ asitleri ve esterler = yüzde Na^O olarak 
m 

Burada, 
V 2 = Tanık deneyde kullanılan sülfürik asitin hacmi, ml 
Vj = Numune için kullanılan sülfirik asidin hacmi, ml 
m = Numune ağırlığı, g. 
(Paralel ik i deney sonuçlan arasındaki tolerans = •% 5 
2.2.2.13 - Nitrolama Deneyi 
Yalnızca dinamit gliserini için uygulanır. Deneme, tehlikeli olduğu 

İçin dikkat ve itina üe yürütülmeli, patlama tehlikesine karşı her türlü 
tedbir, alınmalı, öncelikle deney açık havada yapılmalı ve deneyi yapan 
kendini bir tel örgü paravana ile korumalıdır. 

— Cihaz 
Şekil — 5 de görülen düzen aşağıdaki cihazlardan meydana gel

miştir. 
— ölçülü silindir, 500 ml lik 
— Soğutma kabı, ölçülü süindiri Şekil — 5 deki gibi içine ala

cak büyüklükte 
— Ayırma hunisi, 100, 500 ml lik 
—• Havalandırma borusu, Ucu ince delikli, camdan yapılmış 1 °C tak-
— Termometre, simatlı, civa haznesi uzun boyunlu 

Reaktifler 
— Sülfirik asit, saf 
— Nitrik asit, derişik 
— Sodyum karbonat 

Çözeltisi, 

(d = 1,845), TS-693 
(d = 1,501), TS-830 

% 5 lik 

— İşlem 
Ağırlıkça 1,0 kısım sülfürik asit ile 1,2 kısım nitrik asitten hazır

lanan nitrolama kanşımından 400 g ölçülü silindire konur, soğutma ka
bından geçirilen su ile soğutulması sağlanır. Bu arada havalandırma bo
rusundan geçirilen kuru hava ile nitrolama kanşımı devamlı kanş tml -
mış olur. Kanşımın sıcaklığı 10 °C a düşünce, ayırma hunisinden (100 
ml lik) 50 g gliserin damla damla akıtılmaya başlanarak nitrolama re
aksiyonu yürütülür. Nitrolama süresince soğutma ve karıştırmaya de
vam edilir ve karışımın sıcaklığımın 22 °C ı geçmemesi sağlanır. Nit
rolama 15 dakikada bitjrijjr, Kanşımın sıcaklığı 15 -17 °C a düştükten 

sonra havalandırma borusundan hava geçişi- durdurulur. Ölçülü silindi
rin üstündeki damlatma hunisi, termometre ve havalandırma borusu he
men sökülür. Silindir soğutma kabından dışan alınır, kenarlan bir bezle 
kurulanır ve kanşım dikkatli olarak ayırma hunisine aktarılır ve aynı 
anda kronometre çalıştınlarak fazların ayrılması beklenir. Asit karışımı 
üzerinde yağ kıvamında görülen nitro gUserinin ayn bir fazda belirli bir 
sınır yüzeyi vererek aynlması 10 dakikadan daha uzun' bir sürede ta
mamlanırsa veya süt kıvamında bir emülsiyon meydana gelirse, gliserin 
nitrolama deneyi «Negatif» olarak nitelendirilir ve deneme daha fazla 
yürütülmez. Sürenin 10 dakikadan az olduğu halde meydana gelen nitro 
gliserinin miktarı aşağıdaki gibi bulunur : 

Al t faz (Asit fazı), ayırma hunisinden dikkatlice akıtılarak bir be
here alınır. Sonra bol su ile karıştırılarak kanalizasyona verilir. Ayırma 
hunisinde kalan nitro gliserin, içerisinde 150 ml soğuk su bulunan bir 
behere hava ile kanş tmlarak yavaş yavaş akıtılır. Beş dakika hava ile 
karıştırılır. Karışımın sıcaklığı 22 °C ı geçmemelidir. Kanşım bir ayır
ma hunisinde sulu fazdan aynlır. Böylece Nitro gliserin fazı su ile 3 kez 
sonra 150 ml sodyum karbonat çözeltisi Ue ve tekrar su Ue aynı şekilde 
yıkanır. Yıkama suları bir ayırma hunisinde birleştirilir. Çepere yapış
mış olan ve su yüzünde bulunabilen nitro ghserin damlacıklarının bir 
cam bagetle dibe çökmesi sağlanır. Buradan alman nitro gliserin diğeri 
Ue birleştirilerek tartımı belli bir behere alınır ve berraklaşıncaya kadar 
desikatörde tutulur. Tartılır. 

— Hesaplama 

Nitro gliserin verimi = 100, yüzde olarak 

Burada, 
nij = Elde edilen Nitro gliserin miktarı, g 
m = Deney için alınan gliserin miktan, g 
Nitro gliserin veriminin 210 veya daha çok olması halinde nitro

lama deneyi «Pozitif» olarak nitelendirilir. 
NOT —> Elde edilen Nitro gliserinin zararsız hale getirilmesi için, 

Nitro gliserin odun talaşına iyice emdirilir ve açık bir yerde yakılır, 

3 - PİYASAYA ARZ 

3.1 — İŞARETLEME 

Gliserin, cam şişe, damacana, teneke veya varil içinde piyasaya ar-
zedildiğinde, her şişe, damacana, teneke veya varilin ve aynca bunları 
konulduğu ambalajların üzerine, 1 metre mesafeden okunacak büyük
lükte ve silinmeyecek şekilde aşağıdaki bilgiler yazılmalı veya bu bilgi
lerin yazılı olduğu bir etiket zamanla düşmeyecek şekilde yapıştmlma-
lıdır. 

— Firmanın kısa adı veya markası 
— GUserinin sınıf ve tipi 
— Net ve brüt ağırlığı 
— Bu standardın İşareti ve numarası (TS 829) şeklinde 
«Türk Malı» deyimi veya T M işareti 
Ambalaj üzerine taşıma ve depolama için tavsiyeler de yazüabiMr. 

3.2 — AMBALAJ 

Tiplerine göre gliserin, aşağıdaki ambalaj ve kaplar içinde piya
saya arzedilir : 

3.2.1 - Cam şişeler : Cam şişelerde piyasaya arzedüen teknik ve 
kimyasal saf gliserinin net ağırlıkları, 

1 kg 
2,5 kg 
5 kg olmalıdır. 

NOT —• İçine cam şişelerin konacağı ambalaj sandığının dolu ola
rak brüt ağırlığı 40 kg ı aşmamalıdır. 

3.2.2 - Cam damacanalar ; Ham, teknik ve kimyaca saf gliserinin 
net ağırlıkları 

25 kg 
50 kg olmalıdır. 
3.2.3 - Teneke : Paslanmamış teneke içinde piyasaya arzedüen ham 

ve teknik ghserinin net ağırlığı 22 kg olmalıdır. 
3.2.4 - Varillerde piyasaya arzedilen ham ve rafine gUserinin net 

ağırlığı 200 kg olmalıdır. 
3.2.5 - Sarnıç vagonu ye tankerler: Ham yg rafine gliserin için 

kullanılabilir. 



4 - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

—• İmalâtçı veya satıcı istek üzerine, bu standarda uygunluk be
yannamesi vermek veya göstermek zorunluğundadır. Bu beyannamede 
satış konusu malın : 

a) 1. Bölümde belirtilen özeliklerde olduğunun, 
b) 2. Bölümdeki muayene ve deneylerin yapılmış ve uygun sonuç 

alınmış bulunduğunun, 
belirtilmesi gerekir. 
•4.2 - Bu standarda göre yapılacak mal üzerine gerektiğinde 3.1 de 

belirtilen Türkçe bilgilerin yana sıra ve Türkçesinden daha büyük ve be
lirl i olmamak üzere, ihraç edilecekleri memleketlerin anlıyacaklan dilde 
k arşılıkları" da yazılabilir. 

5 - TÜRK ST AND A T L A R I N I N U Y G U L A N M A S I HAKKINDAKİ 
TÜZÜK HÜKÜMLERİNE GÖRE Y A P I L A C A K İŞLEM 

5.1 - Denetleme görevi, denetlenen malların dokunma, bakma gibi 

duysal yollarla incelemesi yapılmak, tartma yoluyla muayene edilmek, 

gerektiğinde fiziksel ve kimyasal deneyler yapılmak veya yaptırılmak 

suretiyle yerine getirilir. 

5.2 - Denetleme görevi yapılırken numune alınması gereken hal

lerde maldan bu standardın 2.1 maddesinde yazılı usul, şekil ve miktarda 

numune alınır ve Tüzük'ün bu yöne ilişkin hükümleri yerine getirilir. 
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Ölçüler mm. dir 

iç e! 3 . 

Hg B r - K A G i o ı , 

ıç 0 20 

K U R U C A M 
P A M U Ğ U 

2S0 ml'lik 
GUTZEtl ERLENİ 

NEMLİ P b ( C H 3 C O O ) j -

KAĞIOI Ş E R İ D İ . 

ŞEKİL : 4 — Arsenik tayin cihazı 

termomerre 

lovaıondır-
' T I O O D r u S L 

Ayıı%fa 

1 

Hava 
ICaCljîlt 
kurutulmu» 

Ölçülü 
silindir 

1_ 

. Soğutma 
Kâbı 

ŞEKİL : 5 — Nitrolama deneyi cihazı 

Nitrik Asit 
TS 830 UDK 661.56 

0 - - KONU, TARİF, K A P S A M 

0.1 - KONU 

Bu standart, nitrik asit'in tarifine, sınıflandırma ve özeliklerine, 
muayene ve deneylerine, piyasaya arz çekli ile denetleme esaslarına da
irdir. 

0.2 - TARİF 

Nitrik asit, kimyasal bileşimi HNO a olan, genellikle açık sarı renkte 
inorganik bir maddedir. 

0.3 - KAPSAM 

Bu standart, amonyak oksidasyonu ile elde edilerek, genellikle kim
yasal işlemlerde kullanılan nitrik asidi kapsar. 

Analitik saflıktaki nitrik asit ile sülfürik asidin sodyum nitrat üze
rine etki ettirilmesinden elde edilen nitrik asidi kapsamaz. 

1 — SINIFLANDIRMA V E ÖZELİKLER 

1.1 - SINIFLAR 
Nitrik asit, içindeki safsızhk miktarına göre ik i sınıfa ayrılır : 
Sınıf 1 — Teknik nitrik asit 
Sınıf 2 — Saf nitrik asit 

1.1.1 - Tipler^ 

Teknik nitrik asit iki tipe ayrılır : 
Tip 1 — Seyreltik nitrik asit 
Tip 2 —• Derişik nitrik asit 

1.2 - ÖZELİKLER 
Nitrik asidin fiziksel ve kimyasal özelikleri Çizelge — 1 de belirtil

miştir. 

ÇİZELGE — 1 Nitrik asidin, fiziksel ve kimyasal özelikler 
Sınıf — 1 

Teknik nitrik asit Sınıf — 2 

ÖZELİKLER 
Seyreltik 

nitrik 
Derişik 

nitrik asit 
Saf 

nitrik asit 

Görünüş 

Renk 

Tortu ve süspansiyon halinde 
safsızhklar bulunmamalıdır 

Açık sarımsı renk-
Açık kahverenginden ten daha koyu 

daha koyu olmamalıdır olmamalıdır 

Yoğunluk (15 ° C ) min. 1,316 1,510 1,384 
veya (20 °C) min. 1,310 1,501 1,377 
Nitrik asit (HN0 3) \% min. 50 9 8 62 
Kızdırma kalıntısı % max. 0,1 0,05 0,01 
Klorürler ( H C J olarak) % max. 0,03 0,01 0,001 
Sülfatlar ( H 2 S 0 4 olarak) % max. 0,05 0,08 0,005 
Ağır metaller Deney negatif 
Nitrit asidi (HN0 2 olarak) % max. — 0,15 0,05 
veya (N 2 0 4 olarak) % max. — 0,30 0,10 
Arsenik (As 2 0 3 olarak) % max. — — 0,0005 

2 — İ H Z A R V E İ M A L Â T A A I T M U A Y E N E V E D E N E Y L E R 

2.1 - NUMUNE ALMA 

Numune alınmasında aşağıdaki esaslar gözönünde bulundurulma
lıdır : 

— Numuneler kapalı yerlerde alınmalıdır. 
— Numune alma aleti ve numune kapları temiz ve kuru olmalıdır. 
— Numune alınırken, ambalaj içindeki asidin, numune alma aleti

nin, numunenin konulacağı şişelerin ve alman numunenin herhangi bir şe
kilde kirlenmemesi için gerekli tedbirler almmahdır. 

— Numune alınacak her kaptaki asit, önceden uygun bir metodla 
(Çalkalamak, karıştırmak veya yuvarlamak gibi) iyice kanşt ırüarak 
numunenin homojen olması sağlanmalıdır. 

— Alman numuneler cam kapakları traşlı şişelere konulmalıdır. 



10 — 

2.2.1 - Numune sayısı ve miktar ı 

Aynı imalât tan doldurulan, ve bir seferde sevkeden asit miktar lar ına 
«parti» adı verilir. Her partide bulunan kaplar ın sayısı ile bunlardan kaç 
tanesinin numune alınmak üzere ayrılacağı Çizelge — 2 de gösterilmiştir. 

ÇİZELGE — 2 Partideki kap sayısına göre numune alınmak üzere 

Numune al ınmak üzere 
Partideki kap sayısı ayrı lacak kap sayısı 

(N) (n) 

2 - 8 2 
9 -- 27 3 

28 -- 64 4 
65 -- 125 5 

126 -- 216 6 
217 -- 343 7 
344 - T - 512 8 
513 -- 729 9 
730 -- 1000 10 

1001 -- ve yukarıs ı 11 
Numunenin alınacağı kapların seçiminde aşağıdaki usul uygulanır : 
Partideki bütün kaplar numune almaya elverişli bir şekilde dizilir. 

Partideki kap sayısı (N) ve Çizelge — 2 ye göre ayrı lacak kap sayısı (n) 
olduğuna göre, (N/n) oranından elde edilecek (r) sayısı, gerekirse bir tam 
sayıya yuvarlatılır. Bundan sonra alıcının uygun göreceği bir kaptan baş
lanmak üzere kaplar 1, 2, 3... r diye sayılır ve r inci kap, içinden numune 
alınmak üzere ayrılır. B u işleme Çizelge — 2 nin ikinci sütununda belirti-
len kap sayısı t amamlanıncaya .kadar devam edilir. 

2,1.2 - Numunelerin a l ınmas ı 

2.1.2.1 - Damacana ve şişelerden numuna alma 
Gerekli miktarda numune Şekil — 1 de gösterilen camdan yapılmış 

numune alma aleti ile çekilir ve numune şişelerine konulur. 
Numune alma aleti (Şekil — 1), 20 — 40 mm çapında 350— 750 

mm uzunluğunda, her i k i ucu konik bir cam borudur. İç kısımlarda çapı 
6 - 1 2 mm olmalıdır. Tup bir ucuna yakın kısımdaki i k i halkadan tutulur 
Numune almak için tüpün üst deliği baş parmakla kapalı olarak, kabın 
içine daldırılır. Alet in alt ucu, kabın içindeki asitin üs t ten yaklaşık ola
rak 2/3 üne kadar batırı ldıktan sonra, kısa bir süre için baş parmak kal
dırılarak, numunenin tüpün içinde yükselmesi sağlanır. Numune tüpte 
yükselince, üst delik tekrar baş parmakla kapat ı la rak tüp dışarı çekilir. 

Daha küçük kaplardan numune almak için, numune aletinin boyut
ları uygun bir şekilde değiştirilir. 

2.1.2.2 - Tanker ve sarnıç vagonlarından numune alma 
Tanker ve sarnıç vagonları doldurulurken al ınan numuneler, düzgün 

aral ıklarla ve her seferinde 500 ml yı a şmayan miktarlarda, her tanker 
veya sarnıç vagonu için 10 litreden az, 15 litreden çok olmamak şartiyle, 
asidin tankere veya sarnıç vagonuna akt ığı borunun ucundan alınır. 

Eğer numune, asit tankeri veya sarnıç vagonu boşaltılırken almacak 
ise, tankerin veya sarnıç vagonunun her 10 cm derinliğinden nitrik ası te 
dayanıklı malzemeden yapılmış bir zincir veya tele bağlanacak dar ağızlı 
bir şişenin tankerin veya sarnıcın içine daldırılması suretiyle, her sefe
rinde 1 Litreden az olmamak üzere eşit miktarlarda numune alınır ve bun
lar uygun büyüklükte aside dayanıklı temiz ve kuru bir kapta birleşti
rilip karış t ı r ı larak numune hazırlanır. 

2.1.2.3 - Stok depolarından numune alma 
Stok depolarının her 50 cm derinliğinden, 1 litreden az olmamak 

üzere eşit miktarlarda numune alınır. 
2.1.2.4 - Analiz numunesi 
Ni t r ik asit ıçuı 2.1.2 de belirtilen şekilde alınan numuneler birleştiril

dikten ve iyice karışt ır ı ldıktan sonra, her partiyi temsılen teknik nitrik 
asit tipleri için 500 ml lik, saf nitrik asit için 250 ml lık 4 er takım analiz 
numunesi hazırlanır. Bunlar kuru, temiz, cam kapaklı , hermetik şişelere 
konulur ve üzerleri etiketlenir, gerekirse mühürlenir, 

N O T : Numunelerin alındığı, birleştirildiği ve analiz numunesinin 
hazırlandığı yerlerde, asidin dökülmesi veya şişelerin kırılması gibi bir 
kaza anında derhal kullanılmak üzere, akar su bulunmalıdır. Numune 
alan kimse, lastik veya plastik eldiven, gözlük, çizme ve önlük kullanmalı 
ve böylece iş emniyeti kural lar ına uygun hareket etmelidir, 

2.2 - M U A Y E N E L E R 

2.2.1 - Gözle muayene 
B u s tandardın 1.2 de belirtilen Özeliklere uyup uymadığına bakılır. 

2,S - D E N E Y L E R 

2.3.1 - Genel esaslar 

2.3.1.1 - Kullanılacak su ve reaktifler 
Kullanılacak reaktifler analitik saflıkta olmalı ve işlemlerde damıtık 

su kullanılmalıdır. 
2.3.1.2 - Tanık deney 
Bütün analizlerde, sadece su ve analiz için gerekli reaktifler aynı 

miktarlarda kullanılmak suretiyle, aynı analiz şar t lar ı alt ında bir «Tanık 
Deney» yapılmalıdır. 

2.3.1.3 - Paralel deney sayısı 
Her tayinin sonucu, paralel olarak yürütülen 3 deney sonucunun or

talaması olarak verilmelidir. 
2.3.1.4 - Numuneden tar t ım alınması 
Anal iz için hazırlanmış numuneden tar t ım, bir t a r t ım pipeti (Lunge 

Rey Pipeti) ile alınır. Pipet camdan yapılmış olup Şekil 2 »de görüldüğü 
gibi, i k i parçalıdır. Tüp şeklinde olan alt kısım ile pipetin boynu arası t r aş -
lıdır. Kullanılmadan önce traşlı kısım, kaim musluk yağı ile hafif yağ
lanmalıdır. Pipet asit ile doldurulduktan sonra, musluğun ucundan düşey 
tutulduğunda, tüp kısmının pipetin boynundan ayrı lmaması gerekir. Pipe
tin balon kısmına numune doldurulduktan sonra, pipet tüpe oturtulur ve 
bir çengel ile kefeye ası larak terazide tartı l ır . Yaklaşık miktarda numune 
erlene veya behere alındıktan sonra tekrar tart ı l ır . 

2.3.1.5 - Ayarl ı çözelti kullanıldığında, çözeltinin faktörü hesapla
mada dikkate alınmalıdır. 

2.3.2 - Yoğunluk tayini 
— Cihaz 
— Yoğunluk hidrometresi (15 veya 20 °C), duyarlığı kontrol edilmiş 

0,002 bölümlü. 
— Termometre, 0,5 °C duyarl ıkta 
— Ölçü silindiri, camdan yapılmış olmalı, çapı ve yüksekliği, hidro

metrenin tamamen serbest olarak ve silindirin çeperine ve tabanına değ
meyecek şekilde yüzmesini sağlamalıdır. Hidrometrenin kenarlarının, Ölçü 
silindirinin çeperinden uzaklığı en az 10 mm, hidrometrenin alt ucunun, 
ölçü silindirinin tabanından uzaklığı en az 12 mm olmalıdır. 

— İşlem 
As i t sıcaklığı 15,0 «,5 veya 20,0 ± 0 , 5 °C olmalıdır. B u amaçla, 

içine asit konulacak ölçü silindiri, bir su banyosuna oturtulur ve silindi
rinin içine gerekli miktarda asit boşaltıldıktan sonra, bir cam çubuk ile 
kar ış t ı r ı larak sıcaklığının 15,0 + 0,5 veya 20,0 + 0,5 °C a gelmesi bekle
nir. Sıcaklık bu seviyeye geldikten sonra 5 dakika değişmeden kalmalıdır. 
Asidin içinde hiç hava kabarcığı ka lmamasına dikkat edilmelidir. Sonra 
üstü silinerek iyice kurutu lmuş temiz bir hidrometre ölçü silindirinin içine 
dikkatle daldırılır ve hidrometrenin ucu, işaret parmağı ve baş parmak 
ile tutularak döndürmek suretiyle yüzdürülür, aynı zamanda hidrometre 
çeperine hava kabarcığı yapışmasına engel olunur. Hidrometre hareket
siz kaldıktan sonra parmak ucu ile hidrometrenin en üst ucuna bastır
mak suretiyle, yalnız i k i bölüm çizgisi kadar asidin içine batırıl ır ve par
mak çekilerek serbest bırakılır. Hidrometre tekrar hareketsiz kalınca 3 
dakika beklenir ve bölüm iç bükeyin alt kenarından okunur, okuma sıra
sında gözün sıvı seviyesinde olması gerekir. 

2.3.3 - Toplam asit tayini (% H N 0 3 olarak) 

Ni t r ik asit numunesi ayarlı (1 N) sodyum hidroksit çözeltisi ile, indi
ka tör olarak metil kırmızısı kullanılarak titre edilir ve içindeki toplam 
asit miktar ı bulunur. 

— Reaktifler 
— Metil kırmızısı çözel t is i : 
25 mg metil kırmızısı % 95 l ik alkolde çözülür ve yine % 95 l ik al

kol ile 250 ml ye tamamlanır . 
— Sodyum hidroksit çözeltisi, 1 N 
100 g sodyum hidroksit 80 ml suda dikkatle çalkalanarak çözülür ve 

erlerin ağzı lastik t ıpa ile kapat ı la rak bir kaç gün bırakılır. B u şekilde 
sodyum hidroksitin doymuş çözeltisi hazırlanmış ve sodyum hidroksit 
içinde bulunabilecek sodyum karbonat, sodyum hidroksitin fazlası ile 
çöktürülmüş olur. Doymuş çözeltideki sodyum hidroksit konsantrasyonu 
yaklaşık olarak ( N veya 0,05 N sülfürik asit veya 0,5 N hidroklorik asit 
ile titre edilmek suretiyle) tayin edildikten sonra çözeltiden, içinde 40 g 
sodyum hidroksit bulunacak kadar ı bir pipetle alınır, su ile 100 ml ye ta
mamlanır ve ayarlanır . 

— İşlem 
2 g kadar nitrik asit t a r t ım pipeti ile 0,1 mg duyarlıkla tartı l ır , bir 

erlene aktarıl ır , su ile 100 ml ye seyreltildikten sonra, erlene 1 — 2 damla 
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metil kırmızısı kat ı l ı r ve 1 N sodyum hidroksit çözeltisi ile renk dönün-
ceye kadar titre edilir, 

— Hesaplama 
6,3 x V 

Toplam asit mik ta r ı = yüzde H N 0 3 olarak. 
m 

(Burada, 
V = Kullanılan 1 N N a O H çözeltisinin hacmi, ml 
m = Numunenin ağırlığı, g 
İk i deney sonucu arasındaki fark % 0,2 den çok olmamalıdır. 

2.3.4 - Kızdırma kalıntısı t a y i n i : 
İşlem 

100 ml hacminde bir s i l ika kapsül , 400 — 500 °C da 10 — 15 dakika 
bekletilmek suretile kızdırılır, soğutulur ve tartılır. 

B u kapsülün içine 50 g kadar asit numunesi konulur ve 10 mg du
yar l ık ta tartılır. Kapsül kapalı ocakta bir su banyosunda itam kuru luğa 
kadar buharlaştır ı l ır ve sonra bir fırında 400 — 500 °C da ısıtılır. Kap
sül fıranda 10 —15 dakika tulduktan sonra alınır ve 100 C a kadar so
ğuması beklenir. Sonunda bir desikatörde oda sıcaklığına kadar soğu
tulur ve tartılır. B u t a r t ı ile boş kapsül aras ındaki (tartı farkı kızdırma 
kalıntısı miktar ıdır . 

Hesaplama 
100 m. 

Kızdırma kalıntısı mik ta r ı = yüzde olarak 
m 

Burada, 
m = Kızdırma kalıntısı miktar ı , g 
m = Numune miktar ı , g 
2 3.5 - Klorür tayini (% HC1 olarak) 
N i t r i k asidin sınıfına göre, klorür tayininde i k i ayr ı metot uygu

lanır. 
2.3 5.1 - Teknik Ni t r ik As i t için 
Numunedeki klorür iyonu, 0,1 N gümüş nitrat çözeltisinin fazlası 

ile çöktürülür, gümüş nitrat fazlası 0,1 N amonyum rodanür çözeltisi ile 
geri titre edilir. 

— Reaktifler 
Gümüş nitrat ( A g N 0 3 ) çözeltisi, 0,1 N 
Amonyum rodanür ( N H 4 S C N ) çözeltisi, 0,1 N 
Demir — 3 — amonyum sülfat [ F e 2 ( S 0 4 ) 3 (NH 4 ) ıS0 4 24 H 0 2 ] 

çözeltisi 
6,00 g demir — 3 — amonyum sülfat 83 g nitrik asit (d = 1,33) ile 

çözülür ve su ile 100 ml ve tamamlanır . Çözelti biraz kaynatı l ı r , bir çö-
kel t i olursa süzülür ve cam kapakl ı şişede saklanır . 

İşlem 
50 g asit numunesi, 10 m g duyarl ıkla tar t ı l ı r ve t a r t ım, içinde-10 

m l su bulunan behere boşaltılır. Numune çözeltisi 250 m l l ik bir balon 
jojeye aktar ı l ı r ve buna bir büret yardımı ile tam 20 ml, ayarlı 0,1" N 
gümüş nitrat çözeltisi katılır, çalkalanır ve su ile 250 mi ye tamamlanır . 
Tekrar çalkalanır, bulanıklığın çökmesi beklenir ve 250 m l l ik bir başka 
balon jojeye süzülür. B u çözeltinin (berrak olan kısmından) 200 ml çeki
lir, bir behere konulur, indikatör olarak 5 ml demir — 3 — amonyum 
sülfat katı l ır , gümüş n i t ra t ın fazlası, ayarlı 0,1 N amonyum rodanür ile 
pembe renk görülünceye kadar geri titre edilir. 

Hesaplama 
(V—1,25 x Vj) 0,3647 

Klorür mik ta r ı = - — — yüzde HC1 olarak 
m 

Burada, 
V = Kullanılan 0,1 N A g N 0 3 çözeltisinin hacmi, ml 
V j = Kullanılan 0,1 N N H 4 S C N çözeltisinin hacmi, mî 
m = Numune mik ta r ın g 
2.3.5.2 - Saf Ni t r ik Asi t için 
Kolorimetrik metod uygulanır, 

Reaktifler 
Gümüş nitrat çözeltisi, 0,1 N 
Hidroklorik asit çözeltisi : 

27,4 m l 0,1 N hidroklorik asit su ile 1000 ml ye tamamlanır . B u çö
zeltinin her m l sinde 0,1 mg hidroklorik asit vardır . 

İşlem 
20 m l asit numunesi, Nessler tüpüne konulur ve su ile 50 ml ye ta

mamlanır . Buna 1 ml 0,1 N gümüş nitrat çözeltisi katı l ır . Aynı işlem 
2,75 m l hidroklorik asit çözeltisi kul lanı larak da yapılır. 

E ğ e r asit numunesinde meydana gelen bulanıklık, tan ık çözeltisinin 
verdiği bulanıklıktan çok değilse Çizelge — 1 de verilen sınır aşı lmamış 
sayılır. 

2.3.6 - Sülfat tayini (% H 2 S 0 4 ) olarak 
Ni t r i k asidin sınıfına göre, sül la t tayininde ik i ayr ı metod uygu

lanır. 
2 3 6.1 - Teknik Ni t r ik Asi t tipleri için 
Numunedeki sülfat iyonu, % 10 luk baryum klorür çözeltisi ile çök

türülür, Gooch krozesinden süzülerek 105 — 110 °C da sabit t a r t ıma 
getirilerek tayin edilir. 

— Reaktifler 
— Sodyum klorür, kristal 
— Hidroklorik asit, (d = 1,19) 
— Baryum klorür çözeltisi, % 10 luk 
— İşlem 
70 g asit numunesi, 100 ml hacminde bir porselen kapsüle konulur. 

Buna yaklaşık olarak 0,5 g sodyum klorür katı l ır . Kapsül bir su banyo
sunda kuruluğa yakın buharlaştırı l ır . Sonra kapsüle 5 ml hidroklorik 
asit katı l ır ve çözelti 100 ml su ile 250 ml l ik bir behere aktarıl ır . Hafif 
alevde kaynayıncaya kadar ısıtılan çözeltiye, 5 ml kaynar baryum klo
r ü r çözeltisi katıl ır ve i k i dakika kaynatı l ır . Çökelmenin tam olması için 
dört saat beklenir. Önce çözeltinin berrak olan kısmı değişmez ağırl ığa 
getirilmiş bir Gooch krozesinden süzülür. Sonra çökelek dikkatle krozeye 
aktar ı l ı r ve sıcak su ile klorür testi negatif verene kadar yıkanır. Kroze 
105 — 110 *C da sabit t a r t ı m a getirilir. 

Sülfat mik ta r ı = 42,02 x yüzde H 2 S 0 4 

m 
olarak. 

bulunmayan ve yak-

Burada, 
(m1 = Baryum sülfat miktar ı , g 
m = Numune miktarı , g 
2 3 6.2 - Saf Ni t r ik As i t için 
Kolorimetrik metod uygulanır. 
— Reaktifler 
— Sodyum klorür, kristal 
— Hidraklorik asit çözeltisi, içerisinde sülfat 

laşık olarak 1 N 
Baryum klorür çözeltisi, % 10 luk 
Amonyum sülfat çözeltisi % 0,05 l ik 

— İşlem 
20 ml asit numunesine 0,02 g sodyum klorür kat ı l ı r ve kuruluğa 

kadar ısıtılır. Kalıntıya 5 ml su ve 0,5 ml hidroklorik asit çözeltisi konu
lur. Çözelti süzülür ve su ile 10 m l ye tamamlanır . Buna 1 ml baryum 
klorür çözeltisi katılır . Aynı işlem 3,7 ml amonyum sülfat çözeltisi kul
lanılarak da yapılır. 

E ğ e r asit numunesinde meydana gelen bulanıklık, tanık çözeltisi
nin verdiği bulanıklıktan çok değilse Çizelge — 1 de verilen sınır aşıl
mamış sayılır. 

2.3.7 - Ağır metaller testi 

— Reaktifler 
— Kükürt lü hidrojen gazı, sudan geçirilmiş 

Amonyak, (d = 0,88) 
İşlem 

10 ml asit numunesi, 250 ml l ik bir erlene konulur. Buna 100 ml su 
ve kuvvetli amonyak kokuncaya kadar, devamlı kar ış t ı r ı larak amonyak 
katılır. 10 dakika bekletilir. Demir oksit çökeltisi görülürse çözelti süzü
lür. Çözeltiden 5 dakika süre ile kükür t lü hidrojen gazı geçirilir. Eğer 
hiç çökelti meydana gelmez ve çözeltinin rengi açık kahve renginden 
daha koyulaşmazsa, deney sonucu negatif olarak nitelendirilir. 

- N i t r ik Asi t tayini (% N 2 ° 4 veya % HNO2 olarak) 

— Reaktifler 
— Sülfürik asit çözeltisi, ( 1 : 4 ) oranında seyreltik. 
— Potasyum permanganat çözeltisi, 0,1 N 
— İşlem 
300 ml su ve 25 ml sülfürik asit, 500 ml lik bir erlene konulur. 

Buna 35 g numune kat ı l ı r ve karıştırılır. Çözelti bekletilmeden ayarl ı 
potasyum permanganat çözeltisi ile titre edilir. Titrasyonun başında ça
buk kat ı lan reaktif, dönme noktasına yaklaşılınca damla damla konu-
hır. Üç dakika devam eden pembe renk dönme noktasını gösterir. 
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— Hesaplama 
0,2351 xV 

Nitrit asit miktarı = — yüzde H N 0 2 

im 

olarak veya 
0,4601 xV 

Nitrik asit miktarı = —— yüzde N 2 0 4 olarak 
m 

Burada, 
V — Kullanılan 0,1 N K M n 0 4 çözeltisinin hacmi, ml 
m = Numunenin ağırlığı, g 

2.3.9 - Arsenik tayini (% As203 olarak) 

Geliştirilmiş Guıtzeit metodu : 
Numunedeki arseniğin tümü yükseltgendikten sonra, metalik çin

ko ile arsin (AsH 3) haline indirgenir ve AsHs gazının, civa — 2 — bro
mür (HgBr 2) emdirilmiş süzgeç kâğıdı üzerinde, HgBr 2 ile reaksiyonu 
sonucunda A s H 3 konsantrasyonun az veya çok oluşuna göre meydana 
gelen sarıkahverengi lekenin renk koyuluğu, standard arsenik ( A S + + + ) 
çözeltilerinden elde edilen renk Ue kıyaslama suretile numunedeki A s 2 0 3 

miktarı tayin edilir. Bu anaUz metodu, numunelerdeki arsenik (As) (mik
tarının 0,001 - 0,01 mg arasında değişmesi halinde uygulanır. 

—• Cihaz 

Kullanılacak cihaz ıŞfekil — 3 te ğösterümişjtir. 
— Reaktifler 
—• Kurşun asetat çözeltisi : 
Kurşun asetatın % 5 lik sulu, nötr çözeltisi 
— Kurşun asetat çözeltisi : 
Kurşun asetatın % 1 lik sulu, nötr çözeltisi 
—• Kurşun asetat emdirUmiş cam pamuğu : 
ı% 5 lik kurşun asetat çözeltisine batırılarak iyice emdirilir, sonra 

çözeltinin fazlası sızdırılır ve ilki süzgeç kâğıdı arasında sıkıştırılarak 
kurutulur. 

.— Kurşun asetat emdirilmiş süzgeç kâğıdı şeritleri: 
8x50 mm boyutlarında dar gözenekli süzgeç kâğıtlarından hazır

lanan şeritler <% 1 lik kurşun asetat çözeltisine batınlır, sonra sızdırıhr 
ve iki kuru süzgeç kâğıdı arasında hafifçe bastırılarak kurutulur ve bir 
kutu içinde saklanır. 

— Asitli sodyum klorür çözeltisi: 
200 ml derişik sülfürik asit (d = 1,84) bir erlen içinde 800 ml su 

ile seyreltilir ve soğutulduktan sonra içinde 100 g kurutulmuş sodyum 
klorür çözülür. 

— Demir — 3 — amonyum sülfat [Fe2(!S04)3 (NH 4 ) 2 S0 4 24 H 2 0] 
çözeltisi : 

84 g demir — 3 — amonyum sülfat, 1000 ml lik balon joje içinde 
bir miktar suda çözülür, buna 10 ml asitli sodyum klorür çözeltisi katı
lır ve çözelti su Ue 1000 ml ye tamamlanır. 

— Kalay — 2 — klorür (SnCl^HjO) çözeltisi: 
122,6 g kalay — 2 — klorür, 50 ml asitli sodyum klorür çözeltisinde 

çözülür ve su ile 1000 ml ye tamamlanır. Bu çözelti, kahverengi, cam 
kapaklı bir şişede, içine birkaç parça metalik saf kalay atılmak sure
tiyle 'karanlıkta saklanır. 

— Metalik çinko : 
2 — 4 mm çapında, granül halinde; bu granüller analizde kuUanı-

lacâkları zaman, her tayin için tartıldıktan sonra asitli sodyum klorür 
çözeltisi ve sonra saf su ile yıkanmalıdır. Granüllerin yüzeyi temiz ve do
nuk görünüşte olmalıdır. 

— Civa —-2 — bromür (HgBr 2) çözeltisi : 
5 g civa — 2 — bromür bir miktar etü alkolde çözülür ve etU 

alkol üe 100 ml ye tamamlanır. 
—• Civa —• 2 —bromür emdirilmiş süzgeç kâğıdı şeritleri : 
Dar gözenekU süzgeç kâğıdı tabakaları, (*) yaklaşık olarak bir 

saat civa — 2 — bromür çözeltisinde ve arasıra çalkalanmak suretiyle 
karanlıkta bırakılır. Sonra çözeltinin içinden alınır, sızdırılır i k i süzgeç 

(*) Süzgeç kâğıdının her tarafının aynı kalınlıkta olmasına dik
kat edilmelidir. Aksi halde AsH} gazınm meydana getireceği 
renk, aynı arsenik konsantrasyonuna rağmen, her kâğıtta aynı 
uzunlukta olmayabilir. Bu amaçla, beher emi si 8 - 12 mg ge
len süzgeç kâğıtları veya kâğıt kromatografisi kâğıtlarının 
kullanılması tavsiye olunur. 

kâğıdı arasında hafifçe bastırılarak krutulur ve bir desikatör içinde yine 
İki süzgeç kâğıdı arasında, öncelikle karanlıkta saklanır. KullanUacağı 
zaman, kurumuş olan 'tabakalardan 2,5 x 120 mm boyutlarında şeritler 
kesilir. Kâğıdın kenar şeritleri atılır, diğerleri ağzı traşlı, cam kapaklı 
kahverengi şişelerde ve karanlıkta saklanır. Bu kâğıt şeritler ince bir 
pens ile ucundan dikkatle tutulmalı, katlanmamalı ve kırılmamalıdır. 
Üzerinde HgBr 2 kristalleri görülebilen kâğıtlar analiz için kullamlma-
malıdır. 

>—• Potasyum permanganat çözeltisi, 0,1 N 
—• Sodyum hidroksit çözeltisi, ı% 20 lik. 

Standard Arsenik (As + + + ) çözeltisi: 
0,1 g arsenik — 3 — oksit (As 2 0 3 ), 0,1 mg duyarlıkla tartılır ve 

25 ml sodyum hidroksit çözeltisinde çözülür. Bu çözelti 100 ml su Ue 
seyreltilir, ağır ağır 10 ml derişik sülfürik asit katılır ve su ile 1000 ml 
ye tamamlanır. Bu çözeltiden çekilen 10 ml, 1 litrelik balon jojeye ko
nulur ve tekrar su ile tam 1000 ml ye seyreltilir. Standard çözeltinin her 
ml si 0,001 mg As_203 e eşdeğerdir. 

— İşlem 
•— Civa — 2 — bromür emdirilmiş süzgeç kâğıtlarından değişik 

As + + + konsantrasyonlarına göre renk standardlarının hazırlanması : 
Tamamen kuru birinci absorpsiyon tüpünün (B) balon şeklindeki 

alt kısmına ince bir tabaka kuru pamuk konulduktan sonra, üstüne 
kurşun asetat emdirilmiş cam pamuğu yerleştirilir. Üstüne tekrar ince 
bir tabaka pamuk konulur. 

Absorpsiyon tüpünün tüp şeklindeki üst kısmına ise, kurşun asetat 
emdirUmiş süzgeç kâğıtları, şerit halinde yerleştirilir. 

Reaksiyon tüpüne (C) ise, 1 tane civa — 2 — bromür emdirilmiş 
süzgeç kâğıdı konulur, sonra (C) tüpü, absorpsiyon tüpünün (B) üst 
kısmındaki yuvaya oturtulur ve düşey eksen etrafında döndürülerek gaz 
sızdırmayacak şekilde yerleştirilir. 

250 ml lik erlene (A) bir büret yardım ile tam 1 ml standard arse
nik (As+ + + ) çözeltisi konulur. Buna 50 ml su, 30 ml asitli sodyum 
klorür çözeltisi, 5 ml demir**— 3 — amonyum sülfat çözeltisi ve niha
yet 5 ml kalay — 2 — klorür çözeltisi katılır, kaynayıncaya kadar ısı
tılır ve hemen musluk suyu altına tutulmak suretiyle 20 °C a soğutulur. 
Sonra erlenin içine 10 g çinko granülü atılır ve derhal absorpsiyon ve 
reaksiyon tüpleri (B) ve (C), erlenin (A) üzerine bağlanır. Bundan son
ra erlen (A) 20-25 °C arasındaki su banyosuna batınlır ve reaksiyonun 
tamamlanması için 1 saat beklenir. Bu sürenin sonunda civa — 2 — bro
mür emdirilmiş süzgeç kâğıdı (C) absorpsiyon borusu içinden alınır ve 
sıcaklığı erime noktasından yüksek olmayan eritUmiş parafine batırüıp 
hemen çıkanldıktan sonra cam kapaklı hermetik bir şişede saklanır. Bu 
şekilde süzgeç kâğıdı üzerinde meydana gelen lekenin ve rengin, havada 
öksidasyon dolayısiyle değişmeden bir kaç ay korunması mümkündür. 

Bu suretle, 0,001 mg A s 2 0 3 ün verdiği renk standardı sağlanmış 
olur. Aynı şekilde standard çözeltiden 2, 4, 6, 8 ve 10 ml alınmak ve yu-
kardaki işlem aynen uygulanmak suretiyle, 2, 4, 6, 8 ve 10 pg arsenik 
için renk standardları hazırlanır. İçinde en çok 0,01 mg As 2 Q 3 bulunacak 
kadar asit numunesi tartım pipetiyle duyarlı olarak tartılır ve içine 5 
ml kadar sülfürik asit katılır. Çözelti kükürt — 3 — oksit dumanlan 
çıkmcaya kadar buharlaştınlır. Kalıntı 50 ml su ile cihazdaki erlene alı
nır, bunun içine 10 ml kalay — klorür ve 10 g çinko konulur ve erlenin 
üstündeki kurşun asetatlı ve civa bromürlü şeritlerin bulunduğu tüpler 
hemen kapatüır. Reaksiyona 1 saat 20-25 °C.da devam edilir. Civa bro
mürlü kâğıt üzerinde meydana gelen leke, erime noktasındaki parafine 
batmlmak suretiyle tespit edildikten sonra, standard arsenik çözeltisin
den elde edilen lekeler ile kıyaslanır. Asit numunesinden elde edflen le
kenin en yakını olan standard leke hesaplamaya esas almır. Eğer elde 
edilen leke, standard lekelere göre boy ve koyuluk bakımından düşükse, 
asitten alman numune miktarını artırarak işlem tekrarlanır. 

— Hesaplama 
100 C 

Arsenik miktarı = yüzde A s 2 0 3 olarak 
m 

Burada, 
O = En yakın standard lekeyi veren A s 2 0 3 miktan, g 
im = Numune miktan, g 

3 — PİYASAYA A R Z 
3.1 — İŞARETLEME 
3.1.1 - Nitrik asit, cam şişeler ve damacanalar içinde piyasaya ar-

zedildiğinde, her şişe veya damacananın ve ayrıca şişelerin konulduğu 
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ambalaj ların üzerine, 1 metre uzakl ıktan okunacak büyüklükte ve silin
meyecek şekilde aşağıdaki bilgiler yazılmalı veya bu bilgilerin yazılı 
olduğu bir etiket zamanla düşmeyecek şekilde yapıştırılmalıdır. 

— Fi rmanın markas ı veya kısa adı, 
— N i t r i k asit deyimi, 

Ni t r ik asidin sınıfı, t ipi ve en az yüzdesi, 
— Net ve b rü t ağırlığı, kg, 
— B u standardın işareti ve numaras ı (TS 830) şeklinde, 
-— Türk Malı deyimi veya T M işareti, 
— Taşıma VE depolama için tavsiyeler. 

N i t r i k asit, tanker veya sarnıç vagonlara sevkedildiğinde, aynı bil
giler, 5 m uzakl ıktan okunacak büyüklükte yazılmalıdır. 

3.1.2 - N i t r ik asit ambalajları üzerine harflerin büyüklüğü 2,5 cm 
den küçük almayacak şekilde kırımızı renkli olarak 

DİKKAT — NİTRİK ASİT 

T E H L İ K E L İ V E Y A K I C I M A D D E 

ibaresini t aş ıyan bir etiket yapıştırılır veya bu ibare yazılır. Tanker 
veya sarnıç vagonlarına aynı ibare, 20 em den küçük olmayan harflerle 
yazılmalıdır. Ayr ıca tanker veya sarnıç vagonunun dolu veya boş ol
duğunu gösteren bir levha asılır. 

3.1.3 - N i t r ik asit ambalajları üzerine, t a ş ıma ve depolama bakı
mından, aşağıdaki tavsiyeler ve benzeri bilgilerin yazılı olduğu bir eti
ket yapıştırılmalıdır. 

—- Cilde ve göze değdirmeyin, yakar. 
- Cilde değdiğinde, 15 dakika devamlı bol su ile yıkayın 
Göze değerse, bol su ile yıkayın ve derhal doktora gidin. 

Kaplar ı yerinden oynatmadan önce, ağzının kapal ı olup olma
dığını kontrol edin. 

— Ambalajı çok dikkatl i açın. 
— Kapların içindeki asidi boşaltmadan basınçlı hava kullanmayın, 

özel boşal tma cihazından yarar lanın. 
— Asi t buharını teneffüs etmeyin. 

Yere asit dökülürse, dökülen yeri ve etrafını bol su ile yıkayın. 
Kaplar ı patlayıcı ve yanıcı maddelerden uzakta depolayın. 

3.2 AMBALAJ 

Nitrik asit, sınıf ve tiplerine göre aşağıdaki ambalaj ve kaplar için
de piyasaya arzedilir : 

3.2.1 - Cam şişeler : Cam şişelerde piyasaya arzedilen bütün nitr ik 
asit sınıf ve tiplerinin net ağırlıkları , 

1.4 k g 
3.5 k g 

olmalıdır. 

N O T İçine cam şişelerin konulacağı ambalaj sandığının dolu 
olarak brüt ağırlığı 40 k g ı aşmamalıdır . 

3.2.2 - Cam damacanalar : 
net ağırlıkları, 

Teknik seyreltik ve saf nitrik asidin 

25 k g 
50 k g 

olmalıdır. 

3.2.3 - Sarnıç vagonu ve tankerler : Paslanmaz çelikten yapılmış 
olanlar, bütün nitrik asit sınıf ve tipleri için kullanılabilir. 

Alüminyumdan yapılmış olanlar, yalnız teknik derişik nitrik asit 
için kullanılabilir. 

3.2.4 - Cam şişelerin damacanalar ın ağzı vida kapakl ı olmalı ve 
hava s ızdırmayacak şekilde kaaptı lmalıdır . Vidalı kapaklar aside daya
nıklı sentetik malzemeden yapılmış olmalıdır. Kapak ile ağız arasında 
polietilen conta kullanılabilir. Vidalı kapak kapat ı ldıktan sonra, kapak 
ile cam boyun arasındaki açıklık, bir t a ra f ı sentetik tutkall ı 3 - 4 cm ge
nişliğinde bir band sar ı lmak suretiyle kapatılır . Şişe veya damacanalar, 
tahta ambalajlar içine, ara lar ında hiç boşluk kalmayacak şekilde yer
leştirilmeli ve kenar boşluklar ile şişelerin araları kızelgur, yünü veya 
asbest tozu ile doldurulmalıdır. Tahta sandık veya iskelet şeklindeki am
balajlarda, ambalajın tabanı aralıksız olmalı ve cam şişeler veya dama
cana, taban üzerine yayılacak kum, ince cüruf tozu, öğütülmüş kalker 

veya kizelgur Üzerine oturtulmalıdır. Yanlara ve tabana konulan emici 
madde, şişe veya damacana kırıldığı zaman asidi tamamen emecek 
kadar olmalıdır. 

N O T —ı Cam şişe, damacana, var i l veya tanker ve sarnıç vagon
lar la karayolu veya demiryollarında yapılan taş ımalarda 
Türkiye Cumhuriyeti Karayolları veya Türkiye Cumhuri
yeti Devlet Demiryollarının yürür lükte olan i lgi l i Tüzük 
Yönetmelikleri aynen uygulnmalıdır. 

4 — ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

4.1 - İmalâtçı veya satıcı, istendiğinde bu standarda uygunluk be
yannamesi vermek veya göstermek zorunluğundadır. 

B u beyannamede sat ış konusu m a l ı n : 
a) 1. Bölümde belirtilen özeliklerde olduğunun, 

b) 2. Bölümdeki muayene ve deneylerin yapılmış ve uygun sonuç 
alınmış, bulunduğunun, belirtilmesi gerekir. 

4.2 - B u standarda göre imal edilecek mal üzerinde gerektiğinde 
3.1 de belirtilen Türkçe bilgilerin yanı sıra ve Türkçesinden daha büyük 
ve belirli olmamak üzere, ihraç edilecekleri memleketlerin anlayacakları 
dilde karşı l ıkları da yazılabilir. 

5 —- TÜRK S T A N D A R D L A R I N I N U Y G U L A N M A S I H A K K I N D A 
TÜZÜK HÜKÜMLERİNE GÖRE Y A P I L A C A K İŞLEM 

5.1 - Denetleme görevi denetlenen malların gözle incelenmesi yapıl
mak tartma veya ölçme yoluyla muayene edilmek; gerektiğinde fiziksel 
ve kimyasal deneyler yapı lmak veya yapt ı r ı lmak suretiyle yerine geti
rilir. 

5.2 - Denetleme görevi yapılırken numune alınması gereken hal
lerde maldan bu s tandardın 2.1 maddesinde yazılı usul, şekil ve miktar
da numune alınır ve Tüzük'ün bu yöne ilişkin hükümleri yerine getirilir. 

Ölçüler mm. dir 

H A L K A L A R 

ŞEKİL : 1 — Numune alma aleti 
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Teknik Amonyak 
(Susuz Amonyak - Amonyum Hidroksit) 

TS 835 UDK 546:661.52 

0 — KONU, TARİF, K A P S A M 

0.1 - KONU 
Bu standart, teknik amonyağın (Susuz amonyak ve amonyum hid-

oksit) tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, muayene ve deneylerine, 
iyasaya arz şekli ile denetleme esaslarına dairdir. 

0.2 - TARİF 

0.2.1 - Susuz amonyak (Sıvılaştırılmış amonyak) 
Susuz amonyak, kimyasal formülü N H 3 olup, renksiz, keskin kokulu 

e çok tahriş edici bir gaz olan amonyağın uygun şartlar altında sıvılaş-
rılmış şeklidir. 

0.2.2 - Amonyum hidroksit 
Amonyum hidroksit, amonyak gazının su içinde absorblanmasından 

leydana gelen keskin kokulu ve çok tahriş edici bir sıvıdır. 

0.3 - KAPSAM 
Bu standart, nitrik asit, amonyum hidroksit ve azotlu gübre imalin-

e, soğutma makinalarında ve bazı kimyasal maddelerin elde edilmesin-
e kullanılan teknik amonyağı kapsar. Laboratuvarlarda reaktif olarak 
ullanılan amonyağı kapsamaz. 

1 — .SINIFLANDIRMA V E ÖZELİKLER 

1.1 - Sınıflar 
Teknik amonyak, susuz amonyak ve amonyum hidroksit adı altında 

ik i sınıfa ayrılır. 

1.1.1 - Susuz amonyak 
Susuz amonyak kullanılış yerlerine göre iki tipe ayrılır. 
— Tip I : Soğutmada ve saf amonyağa ihtiyaç gösteren diğer işlem

lerde kullanılanlar. 
— Tip II : Nitrik asit, azotlu gübre, amonyum hidroksit gibi endüst

riyel maddelerin imalatında kullanılanlar. 

1.1.2 - Amonyum hidroksit 

Amonyum hidroksitin tipi yoktur. 

İJ2 - ÖZELİKLER 

1.2.1 - Görünüş 
— Susuz amonyak, atmosfer basıncı ve oda sıcaklığında renksiz 

bir gazdır. 
— Amonyum hidroksit, renksiz, berrak ve tortusuz bir sıvıdır. 

1.2.2 - Rutubet 
Susuz amonyak 2.3.1 e göre denendiğinde, rutubet miktarı en çok. 

Tip I için % 0,15 olmalıdır. 
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1.2.3 - Buharlaşma kalmtısı 
— Susuz amonyak 2.3.2. ye göre denendiğinde, buharlaşma kalıntısı, 

hacim olarak en çok, 
— Tip I için, % 0,05 
— Tip II için, % 0,5 

olmalıdır. 
— Amonyum hidroksit .2.3.2.2 ye göre denendiğinde, buharlaşma ka

lıntısı ağırlıkça % 0,1 i geçmemelidir. 

1.2.4 - Piridin deneyi 
Susuz amonyak 2.3.3 e göre denendiğinde, her iki tipinde de piridin 

deneyi olumsuz sonuç vermelidir. 
1.2.5 - Naftalin deneyi 
Susuz amonyak 2.3.4 e göre denendiğinde, her ik i tipinde de nafta

lin deneyi olumsuz sonuç vermelidir. 

1.2.6 - Fos fin deneyi 
Susuz amonyak 2.3.5 e göre denendiğinde, her iki tipi de, süzgeç 

kâğıdının üzerinde kahverengi - siyah lekeler meydana getirmemelidir. 

1.2.7 - Kükürt ve kükürt bileşikleri deneyi 
Susuz amonyak 2.3.6 ya göre denendiğinde, her ik i tipi de, tanık de

neyde meydana gelen renkten daha açık bir renk vermelidir. 
1.2.8 - Fenol bileşikleri deneyi 
Susuz amonyak 2.3.7 ye göre denendiğinde, her ik i tipi de, deneyde 

belirtilen rengi vermelidir. 

1.2.9 - özgül ağırlık 
Amonyum hidroksit 2.3.8 e göre denendiğinde, 25°C/25°C daki öz

gül ağırlığı en çok 0,920 olmalıdır. 

1.2.10 - Amonyak miktarı 
Amonyum hidroksit 2.3.9 a göre denendiğinde, içindeki saf amonyak 

miktarı ağırlıkça % 23-25 olmalıdır. 
2 — I H Z A R V E I M A L Â T A A I T M U A Y E N E V E D E N E Y L E R 

Aşağıda belirtilen işlemlerde amonyağın bakır ve bakır alaşımlarına 
temas etmemesine dikkat edilmelidir. 

2.1 - NUMUNE ALMA 
Susuz amonyak, atmosfer basıncı ve oda sıcaklığında gaz halinde, 

amonyum hidroksit ise kolay uçucu bir sıvı olduğundan, numune alırken 
aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 

— içinde % 15,5 - 28,0 amonyak bulunan, amonyak - hava karışımı 
yanıcı ve patlayıcı bir ortam meydana getirdiği için, her türlü gaz kaçağı 
önlenmelidir. 

— Numuneler kapalı ocak içinde alınmalıdır. 
— Numune alan şahıs emniyet gözlüğü takmalı, ve eldiven kullan

malıdır. 
— Kullanılan numune alma kapları kuru ve temiz olmalıdır. 
Numune kapları, genellikle cam veya polietilen olmalıdır. 

2.1.1 - Susuş amonyaktan numune alınması 
Aynı imalâttan dondurulmuş ve bir defada sevkedilmiş susuz amon

yak tüplerinin en az % 4 ü numune alınmak üzere gelişigüzel ayrılır. Bu 
şekilde ayrılan tüplerin sayısı 3 ten az olmamalıdır. 

Sarnıç vagonu ve tankerlerden alınan numune ağırlıkça binde 1 den 
az olmamak şartıyle tüplere doldurulur. 

¡8.1.8 - Amonyum hidroksitten numune alınması 
Aynı imalâttan alınan, aynı cins ve aynı boy kaplarda bulunan 

amonyum hidroksit bir parti sayılır. Her partide bulunan kapların sayısı 
ile bunlardan kaç tanesinin numne alınmak üzere ayrılacağı Çizelge - 1 
de gösterilmiştir. 

ÇİZELGE 1 — Bir partideki kap sayısına göre numune alınmak 
üzere ayrılacak en az kap sayısı 

Numune alınmak üzere 
Patideki kap sayısı ayrılacak kap sayısı 

(N) (n) 

2 — 8 2 
9 — 27 3 

28 — 64 4 
65 — 125 5 

126 — 216 6 
217 — 343 7 
344 — 512 8 
513 — 729 9 
730 ıooo 10 

1001 — ve yukarısı 11 

Partideki bütün kaplar numune almaya elverişü bir şekilde dizilir. 
Partideki kap sayısı ( N ) ise, ve Çizelge - 1 e göre (n) sayıda kap, nu
mune alınmak üzere ayrılacaksa, bu takdirde ( N / n ) oranından elde edi
lecek (r) sayısı gerekirse bir tam sayıya yuvarlatılır. Bundan sonra, kap
lar 1, 2, 3, 4, r diye sayılır ve r inci kap içinden numune alınmak 
üzere ayrılır. Bu işlem Çizelge 1 in ikinci sütununda belirtilen kap sayısı 
tamamlanıncaya kadar devam edilir. 

2.1.3 - Laboratuvar numunesinin hazırlanması 

2.1.3.1 - Susuz amonyak 
2.1.3.1.1 - Gaz halinde 

— Cihaz 
—• Tüpün ağzına vidalanabilen ve tüp içindeki basıncı gösteren ma-

nometreli basınç düşürme valfı, 
— Basınç düşürme valfının ağzına vidalanabilen bir iğneli valf, 
— İğneli valfın çıkış ağzına vidalanabilen 40 -H 2 cm boyunca dış 

çapı ortalama 7 mm ve iç çapı en çok 5 mm olan ve ikinci ucu plastik 
boru takılabilecek şekilde olan, öncelikle çelik, veyahut metal boru, 

— Gaz akışını ve birim zamanda geçen gaz miktarını gösteren uy
gun bir ölçü aleti, (Öncelikle rotametre) 

— Gaz numune büreti Şekil - 1 de gösterümiştir. 
Gaz numune büretinin biri giriş, biri de çıkış olmak üzere üçer ağızlı 

iki musluğu bulunmalı ve büretin hacmi ise 20°C de duyarlı olarak ölçülmüş 
Û)00 + 5 ml olmalıdır. Ayrıca gaz numune büreti, 10 mm dış çaplı bir 
boyun ile çıkış musluğuna bağlı ve boyun kısmının 10 ml lik yeri de 1/10 
ml ye taksimatla olmalıdır. 

— İşlem 
Bir çeker ocak içinde susuz amonyak tüpünün çıkış ucuna ilk önce 

basınç düşürme valfı vidalanır. Sonra bunun çıkışma iğneli valf takılmak 
suretiyle tüpten çıkacak gazın akış hızı ayarlanabilir, iğneli valfın çıkış 
ucuna metal borunun vidalı ucu sıkıca geçirilir. Borunun diğer ucu ile 
rotametrenin giriş ucu, mümkün olduğu kadar kısa bir plastik boru ile 
gaz kaçırmayacak şekilde sıkıca birleştirilir. Rotametrenin çıkış ucu ise, 
gaz toplama büretinin giriş ucuna yine aynı şekilde kısa bir plastik boru 
ile birleştirilir. 

Gaz numune büretinin çıkış musluğu açılır, sonra sıra ile, giriş mus
luğu ve rotametrenin muslukları ile tüpün valfı açılarak, manometre gös
tergesinin değişmeyen bir basınca erişmesine kadar beklenir ve en sonun
da iğneli valf çok dikkatle ve yavaşça açılır. İğneli valfın açılışı, rotamet
renin göstergesinden dakikada 250 ml gaz geçişini verebüecek şekilde 
ayarlanmalıdır. 

Bu şartlar altında gaz numune büretinden yirmi dakika gaz geçi
rilmeli, sonra mümkün olan çabuklukla iğneli valf kapatılırken, gaz nu
mune büretinin çıkış musluğu da kapatılmalı ve hemen arkasından gınş 
musluğu ile susuz amonyak tüpünün basınç düşürme valfı da kapatılma
lıdır. 

2.1.3.1.2 - Sıvı halinde 

— Cihaz 
Sıvı halinde susuz amonyak numunesi almak için, 2.1.3.1.1 deki nu

mune alma sisteminden yararlanılır, yani valflar ve rotametre aynı sıra 
ile takılır, rotametre çıkışı bir plastik boru ile sıvı susuz amonyak nu
mune kabının giriş ucuna bağlanır. 

Bu kap, yararlı hacmi 250 ml olan ve 25 ml den itibaren 0,5 ml ye 
taksimatlı yuvarlak dipli bir cam silindirdir. Bir giriş bir de çıkış ucu 
olup cam musluklan vardır. Giriş borusu yaklaşık olarak 5 mm çapında 
olmalı ve silindirin dibine 6 mm kalıncaya kadar inmelidir (Şekil - 2). 

İşlem 
Sıvı susuz amonyak numune kabı temiz ve kuru olarak 1 mg a ka

dar duyarlıkla tartılır. Sonra, cihaz, gaz halindeki susuz amonyak nu
munesi alınmasında olduğu gibi düzenlenir ve son çıkış borusu bir plastik 
boru ile sıvı susuz amonyak numune kabının giriş ucuna bağlanır. Sonra 
kap, çıkış ucu seviyesine kadar, içinde, kuru buz ile en az (—35 °C) — 
(—40°C) a kadar soğutulmuş olan geniş ağızlı bir termos kabının içine 
yavaş yavaş daldırılır. Bu halde yaklaşık olarak 15 dakika beklenerek, 
sıvı susuz amonyak numune kabının içindeki sıcaklığın da aynı olması 
sağlanır. Sonra, bütün musluklar sıra ile açılarak amonyak akımı, sis
temden dakikada 250 ml susuz amonyak geçecek şekilde ayarlanır. 

Sıvı susuz amonyak numune kabı içinde yaklaşık olarak 200 ml sıvı 
susuz amonyak birikince, yine hızla önce iğneli valf ve sıvı susuz amon
yak numune kabının giriş musluğu kapanır, basınç düşürme valfı ve ro-
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tametrenin muslukları kapatılır. Sıvı susuz'amonyak numune kabı, ter
mos kabının isinde kalmak şartiyle sistemden ayrılır. Numune kabının 
çıkış ucu musluğu daima açık kalmalıdır. 

2.1.3.2 - Amonyum hidroksit 
İçinde amonyum hidroksit bulunan damacana veya şişelerden nu

mune alınabilmesi için, bunlar yuvarlanmak ve çalkalanmak suretiyle 
veya temiz bir cam çubuk ile İyice karıştırılır. Gerekli miktarda numune 
Şekil - 3 de gösterilen camdan yapılmış numune alma aleti ile çekilir ve 
temiz bir numune şişesine konulur. 

Numune alma aleti (Şekil-3), 20-40 mm çapında, 350 -750 mm 
uzunluğunda, her ik i ucu konik bir cam tüptür. Uç kısımlarının çapı 6 -12 
mm olmalıdır. Tüp bir ucuna yakın kısımdaki iki halka Ue tutulur. Nu
mune almak için tüpün üst deliği baş parmakla kapalı olarak kabın içine 
daldırılır. Aletin alt ucu, kabın içindeki sıvının seviyesinin yansına kadar 
batılırdıktan sonra, kısa bir süre için baş parmak kaldınlarak, numu
nenin tüpün içinde yükselmesi sağlanır. Numune tüpte yükselince, üst 
delik tekrar başparmakla kapatılarak tüp dışarı çeküir. 

— Amonyum hidroksit kolay uçucu bir madde olduğundan numune 
alınmadan önce kaplar serin bir yerde soğutulmalıdır. 

—• Numuneler, küçük miktarlarda kaplamı çeşitU yerlerinden alınır 
ve karıştırılır. Bir kaptan alınan toplam numune miktan en az 1000 g 
olmak üzere her kaptan eşit miktarlarda alınmalıdır. Numune alma çabuk 
yapılmalı ve numune alma kaplan, numune alındıktan sonra sıkıca kapa
tılmalıdır. 

— Almanı numuneler birleştirilerek beheri en az 125 g olmak üzere 
dört eşit kısma aynlmalıdır. 

NOT —• Numunelerin alındığı, birleştirildiği ve analiz numunesinin 
hazırlandığı yerlerde, amonyum hidroksitin dökülmesi veya şişelerin kı
rılması bir kaza anında derhal kullanılmak üzere akarsu bulundurulma
lıdır. Numune alan kimsenin lastik veya plastik eldiven, gözlük, çizme 
ve önlük kullanarak iş emniyeti kurallarına uygun hareket etmesi gerek
lidir. 

2.2 - MUAYENE 
£.2.1 - Gözle muayene 
Susuz amonyağın atmosfer basıncı ve oda sıcaklığında renksiz bir 

gaz, amonyum hidroksitin ise renksiz, berrak ve tortusuz bir sıvı olup 
olmadığına bakılır. 

2.3 - DENEYLER 

Deneylerde kullanılan reaktifler analitik saflıkta olmalı, işlem sıra
sında ve çözeltilerin hazırlanmasında damıtık su kuUanılmalıdır. 

2.3.1 - Rutubet tayini 
Susuz amonyak için uygulanır. 

— Cihaz 
Sıvı amonyak rutubetinin tayinlinde kuUanılan cihaz, 50 ml lik bir 

toplama kabı, toplama kabım (—10 °C) - <( + 10 °C) sıcaklıkta tutmak 
için bir Dewar kabı, ve her birinde 250 ml seyreltilmiş sülfürik asit 
(4N - 6N) bulunan 600 ml lik ik i ertenden meydana gelmiştir. (ıŞekü - 4A). 

Toplama kabı, tabanı ik i dehkU lastik mantarla kapatılmış üzerinde 
50 ml işareti bulunan, cidar kalınlığı en az 1 mm olan, ters durumda kon
muş bir şişedir. Ağız kısmı 0,1 - 0,5 ml ye kadar işaretlenmiştir. Taban 
kısmındaki denklerden -birincisi üç ağızlı bir musluk Ue numune alma 
kabına, ikincisi ise seri' halinde erienlere bağlanmıştır. 

— İşlem 
Toplama kabına bağlı erlenler, içlerindeki 250 ml, 6N sülfürik asit 

ile bIrHkte oda sıcaklığında tartılır ve toplama kabının çıkışma bağlana
rak kuru buz ile soğutulur. Toplama kabı da bir Dewar kabının içine 
oturtulur ve sıcaklığı (—10°C) - (+ 10°C) da tutulur. 

Birinci çıkışı numune alma kabına, ikinci çıkışı toplama kabına ve 
üçüncü çıkışı da dışarıya açılan üç yollu bir musluktan önce musluğun 
üçüncü çıkışınım üzeri buz tutuncaya kadar sıvı amonyak yavaş yavaş 
dışarı verilir. Üçüncü çıkış kapatılır ve sıvı amonyak toplama kabına 
alınmaya başlanır. Toplama kabında 50 ml sıvı amonyak toplanınca ikin
ci ağız kapatılır ve sıvı amonyak gene üçüncü çıkıştan dışarıya verilir. 

Toplama kabını erienlere bağlayan lastik boru morpensle kapatılır, 
erlenler çıkartılır,"yerine kalsiyum klorürlü bir emniyet borusu bağlanır. 
Deney, sırasında, sülfürik asitin absorpladığı kaçak sıvı amonyağın bu
lunduğu erlenler, oda sıcaklığına getirilir ve tartılır. İlk tartım ile ikinci 
tartım arasındaki fark, deney sırasında, içindeki rutubeti toplama kabın
da bırakılarak kaçan amonyağın miktarını verir. 

Toplama kabındaki sıvı amonyak (—10°C) - (+10°C) arasında 
buharlaştırılır. Buharlaşmanın düzgün olması için toplama kabı en iyisi 
alkol dolu bir Dewar kabına konur. Buharlaşma bittikten sonra Dewar 
kabının sıcaklığı tespit edilir. 

— Hesaplama 
Hesaplama için aşağıdaki Çizelge - 2 den yararlanılır. 

ÇİZELGE 2 — 

Sıcaklık °C kg N H 3 / k g NH 4 OH kg su/kg NH 4 OH Yoğunluk g/ml 

— 10 0,53 0,47 0,82 
— 5 0,51 0,49 0,83 

O 0,47 0,53 0,84 
+ 5 0,42 0,58 0,86 
+ 10 0,ı34 0,66 0,885 

Hesaplama aşağıdaki örneğe göre yapılır : 
Deney sırasında kaçan ve erlenlerin içindeki 6N sülfürik asit tara

fından absorplanan sıvı amonyak miktarı = 17,0 g, buharlaşma bittikten 
sonra toplama kabındaki kalıntı hacmi = 0,2 ml, ve Devvar kabındaki sı
caklık 0°C olsun 

Çizelge - 2 den okunan : 
0°C da toplama kabının dibindeki kalıntı : 0,47 kg N H 3 / k g çözelti, 

ve 0,53 kg su/kg çözelti değerleridir. 
Bu çözeltinni yoğunluğu 0,84 g/ml olduğuna göre, kalıntının ağır-' 

lığı = 0,2 x 0,84 = 0,168 g dır. 
Bu kalıntıdaki toplam şu miktarı = 0,168 x 0,53 = 0,0890 g dır. 
Yukarıdaki sıcaklıklarda susuz sıvı amonyağın yoğunluğu sıcaklık

la değişmediği kabul edildiğinden (Yoğunluk = 0,64 g/ml), 50 ml sıvı 
amonyağın ağırlığı == 50 x 0,64 = 32 g dır. 

Deney sırasında elde edUen 0,0890 g toplam suyun karşılığı olan top
lam sıvı amonyak miktarı = 32 + 17 = 49 g dır. 

'Sonuç : Numune sıvı amonyağın içindeki mtubet miktarı : 
0,0890 x 100 

= = 0,181, yüzde olarak 
49 

Bu örnekten yararlanarak hesaplanmalarda aşağıdaki formül uygu
lanır. 

m x 100 
Rutubet miktarı, yüzde olarak = ———•——•—— 

M 
Burada : 
m = Kalıntıdaki toplam su miktarı, g 
M = Deney sırasında kaçan ve sülfürik asit tarafından absorpla

nan saf amonyak ile kalıntıda kalan saf amonyağın toplam değeri, g 

2.3.2 - Buharlaşma kalıntısı tayini 
2.3.2.1 - Susuz amonyakta 
— Cihaz 
Susuz amonyağın buharlaşma kalıntısının tayininde kullanılan cihaz 

Şekil - 4 B de gösterilmiştir. 
Seri olarak birbirine bağlanmış bir numune kabı, 100 ml lik bir top

lama şişesi ve 600 er ml lik üç ertenden meydana gelmiştir. Toplama şi
şesine en uzak durumda olan erten 250 ml, diğer ikisi ise 300 ml su ile 
doldurulmuştur. 

Toplama şişesi, tabanı delikti bir lastik mantarla kapatılmış, top
lam boyu 190 mm, et kalınlığı 1 mm, iç çapı 43 mm, ağız kısmı dış çapı 
9 mm, boyu 25 mm olan ve üzerinde ml işareti bulunan ters durumda 
konmuş bir şişedir. Ağız kısmı ayrıca 1 - 5 ml ye kadar işaretlenmiştir. 

Erlenler ve toplama şişesi birbirlerine plastik borularla bağlanmış
lardır. 

— İşlem 
Deneyin yapılacağı toplama şişesine numune kabından 100 ml işare

tine gelinceye kadar susuz amonyak alınır. Şişe delikli bir lastik tıpa 
Ue sıkıca kapatüır. Plastik boru da morpens Ue kapatılarak susuz amon
yağın dışarı sızması engeUenir. Toplama şişesi, soğuk su dolaşımlı bir 
banyoya konularak sıcaklığı 25 °C un altında tutulur. Şişeyi ük absorp-
lama erlenine bağlayanı plastik borunun morpensi yavaş yavaş açılır, 
şişe bu sırada soğuk su banyosundan çıkanlır ve susuz amonyak buhar
laşmaya bırakılır. .Şişenin sıcaklığı 30 °C nın üzennde tutulur. Şişe için
deki sıvı kalıntının hacmi değişmeyinceye kadar buharlaştırmaya devam 
edilir. Bu süre içinde buharlaşan amonyak su tarafından erlenler içinde 
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absorbe edilir. Sıvı kalıntının hacmi taksimattan okunur. Okunan bu de
ğer buharlaşma kalıntısıdır. 

2.3.2.1.1 - Özel deney numunesi 
Toplama şişesindeki buharlaşmayan sıvı amonyak ile buharlaşıp su 

tarafından absorplanan amonyak çözeltisi daha sonraki deneylerde kulla
nılmak üzere saklanır. 

NOT — Toplama şişesi soğuk su banyosuna sokulurken çok dikkatli 
olmalıdır, aksi halde kırılan veyahut ters dönen şişeden çıkan amonyak su 
ile temas ettiği anda patlar. 

2.3.2.2 - Amonyum hidroksitte 
— İşlem 
Amonyum hidroksit numunesinden 100 ml alınır, bunlar platin veya 

porselen krozelere konulur. Krozeler buhar banyosunda kuruluğa kadar 
buharlaştırılıp Kalıntı bir etüvde 120 - H 2°C da değişmez ağırlığa getiri
lerek tartılır. 

— Hesaplama 
Buharlaşma kalıntısı aşağıdaki formülden hesaplanır. 

m 
Buharlaşma kalmtısı = — yüzde olarak 

d 
Burada : 
m = Kalıntı net ağırlığı, g 
d = Maddenin özgül ağırlığı ¡(1.2.9 a bakınız.) 

2.3.3 - Piridin deneyi 
— Reaktifler 
— Sülfürik asit, yaklaşık olarak 5 N , 
— Nitrik asit, 1 : 3 hacim oranında seyreltilmiş 
— Sodyum hidroksit çözeltisi, yaklaşık olarak 5 N, 
— Eter, 
—> Sodyum bikarbonat çözeltisi, doymuş, 
—• Civa — 2 — Klorür çözeltisi, doymuş 
— İşlem 
Bi r beher içinde, 100 ml susuz amonyağa seyreltik sülfürik asit ve

ya nitrik asit yeterinden az fazlası katılır. Kristaller ayrılmaya başlayın
caya kadar çözelti buharlaştırılır, elde edilen derişik çözelti ayırma hu
nisine alınır. Çözeltiye, alkali reaksiyonu verinceye kadar sodyum bikar
bonat çözeltisi katılır, çözelti eter ile iki kez çalkalanır, meydana gelen 
eter - su fazlalarına seyreltik asit katılarak hafifçe asitlendiriür. Karışım 
az bir hacim kalıncaya kadar buharlaş tır ılır, damıtma balonuna konulur 
içine küçük bir parça çinko atılır ve seyreltik sodyum hidroksit konula
rak hafif alkali durumuna getirilir. Toplam hacmin 2/3 kadarı içinde, 1 
ml civa — 2 —- klorür çözeltisi bulunan bir deney tüpüne damıtılır. Tüp 
içindeki karışım kaynaymcaya kadar ısıtılır, süzülerek başka bir tüpe 
aktarılır. 25 "C a kadar soğutulur. 

Soğumuş karışımın içinde çok İnce beyaz kristallerin meydana gel
mesi numune susuz amonyakta piridinin varlığım gösterir. Çölzeltinin 
berrak kalması piridinin yokluğuna delildir. 

2.3.-4 - Naftalin deneyi 

— Reaktifler 
— Bikri t asit, 
— Vay t spirit (White spirit) ortalama 160 °C da destile edilmiş 
—• İşlem 
100 ml susuz amonyak alınır, 0,20 g pikrik asit ile karıştırılarak 

buharlaştırılır. Buharlaşma kalıntısı 5 ml vayt spirit içinde çözülür ve 
yavaş yavaş 25 °C a kadar soğutulur. 

Kristalleşme olup olmadığına bakılır. 
Eğer kristalleşme meydana gelirse, kristaller ayrılır, az bir miktar 

vayt spirit ilâvesi ile tekrar kristalleştirilir, kristaller ton tabak üzerinde 
kurutulur ve erime noktası tayin edilir. Bulunan erime noktası 149 ^ 1°C 
ise, numunede naftalin vardır. 

2.3.5 - Fosfin deneyi 

— Reaktifler 
— Gümüş nitrat çözeltisi, % 2 lik, 
— Gümüş asetat çözeltisi, seyreltik. 
•— İşlem 
Susuz amonyak numunesi ik i litrelik, delikli bir lastik tıpa ile ka

patılmış bir şişeye alınır. Tıpanın çıkışı bir plastik boru ile, % 2 lik gü
müş nitrat çözeltisinde ıslatılmış bir süzgeç kâğıdına tutulur. Şişe sıcak 
su banyosunun içine yerleştirilir ve böylece buharlaşarak süzgeç kâğıdı
na değen amonyağm kâğıt ta meydana getirdiği renk değişimine bakılır. 

Eğer süzgeç kâğıdının üzerinde kahverengi - siyah lekeler meydana 
gelmezse, numunede fosfin olmadığı anlaşılır. 

NOT — Bu deney susuz amonyak numunesinde kükürtlü hidrojen 
olmadığı zaman geçerlidir. Kükürtlü hidrojen olup olmadığına aşağıda 
açıklandığı şekilde bakılır. 

2.3.5 deki işlem aynen uygulanır. Yalnız, süzgeç kâğıdı gümüş nit
rat çözeltisi yerine gümüş asetat çözeltisine batırılır. Kâğıtta kararma 
meydana geliyorsa, numunede kükürtlü hidrojen vardır. 

2.3.6 - Kükürt ve kükürt bileşikleri deneyi 

Susuz amonyak numunesindeki kükürt ve kükürtlü bileşiklerin ta
yini ik i kısımda incelenir : 

—• ıDeney 2.3.2.1.1 de elde edilen buharlaşma kalıntısındaki kükürt 
ve kükürtlü bileşiklerin tayini, 

— Aynı deneyde elde edilen ve yıkama erlenlerindeki su tarafından 
absorplanan susuz amonyak gazmdaki kükürt ve kükürtlü bileşiklerin 
tayini. (2.3.2.1.1 e bakınız) 

2.3.6.1 - Buharlaşma Kalıntısında 
— Numunenin hazırlanması 
2.3.2.1.1 de bu işlem için hazırlanmış özel deney numunesi kullanı

lır. Toplama şişesinin içindeki kalıntı 5-10 ml eterde çözülür, i k i ayrı 
eşit parçaya ayrılarak deney tüplerine konulur. Birinci tüpteki numune 
kükürt ve kükürtlü bileşikler deneyinde, ikinci tüpteki numune ise fe
ndik bileşikler deneyinde kullanılmak üzere saklanır. 

— Reaktifler 
— Metalik Sodyum, 
—ı Sodyum Nitrozoprussiyat Çözeltisi, taze hazırlanmış olmalıdır. 

Bu çözelti, 10 ml su içinde 1 g sodyum nitrozoprussiyatın çözünmesi 
ile elde edilir. 

— İşlem 
2.3.6.1 de hazırlanmış olan tüplerden bir tanesi alınır, içindeki eter 

buharlaştırılır. Bu işlemden sonra içine bir parça parlak metalik sod
yum atılır. Bu metalik sodyum çözünerek numunede bulunan kükürt 
reaksiyona girinceye kadar tüp yavaş yavaş ısıtılır. Bundan sonra tüp 
üç dakika kuvvetle ısıtümaya devam edilir, sonra soğumaya bırakılır. 
Soğuma sırasında tüpün içinde meydana gelen sodyum oksit ve metalik 
sodyum tam olarak çözününceye kadar damla damla su katılır. Bundan' 
sonra bu karışıma nitrozoprussiyat çözeltisi ilâve edilir. Elde edilen ka
rışımın siyah rengi, saf nitrozoprissiyat çözeltisinden ve diğer kullanı
lan başka reaktiflerden elde edilen tanık deneylerin renginden daha 
açık ise, numunede kükürtün bulunmadığı anlaşılır. 

2.3.6.2 - Buharlaşan Gazda 
Deney 2.3.2.1 de elde edilen ve yıkama erlenlerindeki su tarafından 

absorplanan susuz amonyak gaz çözeltisi 1 litreye tamamlanır. 
— Reaktifler 
—• Fenolftalein İndikatörü : Önceden fenolftaleine karşı nötr hale 

getirilmiş, hacimce % 50 lik alkolden 100 ml alınır. Bu çözeltinin içinde 
0,50 g fenolftalein çözülür. 

— Sıvı Brom, 
— Hidroklorik Asit, d = 1,16 
—• Baryum Klorür Çözeltisi, yaklaşık olarak % 10 luk (Ağırlık/ 

hacim). 

— İşlem 
2.3.6.2 deki çözeltiden 250 ml alınır, fenolftaleüı indikatörü karşı 

sında nötr hale getirilir. Sonra bu çözeltiye açık sarı bir renk meydana ge 
linceye kadar damla damla sıvı brom ilâve edilir, tam açık san renk 
meydana gelince çözelti bir saat dirdendirilir. Bundan sonra hacim 10ı 
ml kalıncaya kadar buharlaştırılır, içine 0,5 ml hidroklorik asit konulur 
tekrar kaynatılır. Çözelti süzülür, ve İçine 5 ml baryum klorür konula 
rak su banyosunda ısıtılır. Diğer taraftanı yalnız bu işlemde kullanılar 
bütün reaktiflerle bir tanık deney yapılır. 

Elde edilen çözeltinin koyu rengi, tanık deneyde elde edilen renk 
ten daha açık ise, numunede kükürtün bulunulmadığı anlaşılır. 

2.3.7 - Fenolik bileşikler deneyi 

Susuz amonyak numunesindeki fenol bileşiklerin tayini ik i kısımd; 
incelenir : 

— Deney 2.3.2.1 de elde edilen buharlaşma kalıntısındaki fenol bi 
leşiklerinin tayini, 

— Aynı deneyde elde edilen ve yıkama erlenlerindeki su tarafında, 
absorplanan susuz amonyak gazmdaki fenol büeşiklerinin tayini. (2.3.2.1. 
e bakınız) 
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2 . 3 . 7 . 1 - Buharlaşma Kalıntısında 
— Numunenin Hazırlanması 
2 . 3 . 6 . 1 de hu işlem için hazırlanmış numune kullanılır, 
-— Reaktifler 
— Sodyum Hidroksit Çözeltisi, ayarlı, yaklaşık olarak 1 N 
.— Sülfürik Asit, ayarlı, yaklaşık olarak 1 N 
—> Millon Ayıracı. Bu ayıraç aşağıda açıklandığı gibi hazırlanır : 
B i r atom gram civa, bir mol gram nitrik asit içinde yavaşça ısıtı

larak çözünür. Çözeltinin dayanıklılığını arttırmak için içine bir kaç 
tane potasyum nitrat kristali atılır. 

- — işlem 
Numunedeki eter buharlaştırılır, sonra içine ik i damla ayarlı sod

yum hidroksit çözeltisi konulur, i k i damla da ayarlı sülfürik asit katıl
ması ile nötrleştirilir. Çözeltinin içine 5 damla Millon Ayıracı damlatılır 
ve ısıtılır. 

Eğer bu sıcak çözeltide gözle görülecek bir kırmızılık meydana gel
mezse, numunede fenol bileşiklerin bulunmadığı anlaşılır. 

2 . 3 . 7 . 2 - Buharlaşan Gazda 
— Numunenin Hazırlanması 
2 . 3 . 6 . 1 de bu işlem için hazırlanmış numune kullanılır. 
— Reaktifler 
— Eter 
— Millon Ayıracı, ( 2 . 3 . 7 . 1 ) 

— işıem 
Numuneden 2 5 0 ml alınarak az miktar eter ile ekstrakte edilir. 

Meydana gelen ekstrakt bir kaynatma tüpüne alınır ve eter buharlaş
tırılır. Kalıntıya 2 . 3 . 7 . 1 deki işlem uygulanır. Diğer taraftarı yalnız bu 
işlemde kullanılan bütün reaktiflerle bir tanık deney yapılır. 

Elde edilen çözeltinin rengi, tanık deneyde elde edilen renkten daha 
açık ise, numunede fenol bileşiklerin bulunmadığı anlaşılır. 

2 . 3 . 3 - özgül Ağırlık 
Amonyum hidroksitin özgül ağırlığının tayinine yarayan bu deney 

warden tipi özgül ağırlık şişesi ile yapılır. 

— Cihaz 
îki kısımdan meydana gelmiştir : 
— Özgül Ağırlık Şişesi, buharlaşma, ve genleşme kayıplarım ön

lemek İçin ağız kısmına bir şapka oturtulmuş, warden tipi, 5 0 veya 1 0 0 
ml hacmindedir. 

— Su Banyosu, 2 5 0 , 2 ° C da tutulabilen. 

— işlem 
Deneye başlamadan önce şişe, sülfürik asit içinde doymuş kromik 

asit Ue iyice temizlenir, kurutulur ve oda sıcaklığında tartılır, (m,) Bun
dan sonra şişe yeni kaynatılmış ve oda sıcaklığına kadar soğutulmuş da
mıtık su Ue ağzına kadar doldurulur, su banyosunda 1 saat bekletilir. 
Böylece şişenin sıcaklığının da 2 5 = H O , 2 ° C a gelmesi sağlanmış olur. Şi
şenin ağzı kapatılır (Kapağın da aynı sıcaklıkta olması gerekir.) su 
banyosundan çıkarılır, kuru bir bezle kurulanır ve oda sıcaklığında tar
tılır (mp. i k i tartım arasındaki fark şişenin içindeki suyun 2 5 ° C daki 
ağırlığını verir, (rr^ - mp. Şişe boşaltılır, alkol ve eterle yıkanır, içinde 
kalan bütün eter buharları tam olarak uçuncaya kadar kurutulur. Şişe 
amonyum hidroksitle doldurulur. 2 5 ; + - 0 , 2 ° C sıcaklığına getirilir. Kapiler 
ağız gene eskisi gibi kapatılır, şişe su banyosundan çıkarılır, kuru bir 
bezle kurulanır ve oda sıcaklığına getirilerek tartılır. (m3). 

— Hesaplama 
Amonyum hidroksit ile dolu olan şişenin ağırlığı ile boş şişe ağır

lığı arasındaki fark almır, (nij - m,). Bu fark (m 2 - in,) e bölünür. Bu
lunan değer, amonyum hidroksitin 2 5 ° C daki özgül ağırlığını verir. 

Hesaplamalarda aşağıdaki formül uygulanır. 

m , - m , 
özgül Ağırlık, 2 5 ° C da = — 

m 2 - m, 

Burada : 
nij = Boş şişe ağırlığı, g, 
nij = Su ile dolu şişe ağırlığı, g, 
nij = Amonyum hidroksit ile dolu şişe ağırlığı, g 

2.3.9 - Amonyum, hidroksit içinde buhunan saf amonyak miktan 
— Reaktifler 
— Sülfürik Asit ayarlı, yaklaşık olarak 0 , 5 N 
— Sodyum Hidroksit Çözeltisi, ayarlı, yaklaşık olarak 0 , 5 N . 

Metil Kırmızısı tndikatörü : Bu indikatör aşağıda açıklandığı 
şekilde hazırlanır : 0,5 g metil kırmızısı az suda çözülür ve çözelti bir 
litreye seyreltilir. 

— işlem 
Amonyum hidroksit numunesinden 10 g alınır, cam kapaklı bir şi

şenin içine konulur ve tartılır. Şişe, içinde 200 ml. su ve numunedeki 
toplam saf amonyağa yetecek kadar 0,5 N ayarlı sürfürik asit bulunan 
bir erlenin içine batınlır. Erlene ayarlı sülfürik asitten 10 ml kadar 
fazlası konulur. Şişenin kapağı hafifçe gevşetilir ve erlen yavaş yavaş 
ısıtılır. Isıtmaya, gevşek kapaktan buharlaşarak çıkan ve ayarlı sür
fürik asit ile reaksiyona giren amonyak bitinceye kadar devam edilir. 
Çözelti soğumaya bırakılmadan önıce iyice karıştırılır. Soğutulduktan 
sonra içine metil kırmızısı indikatörü aUlır ve asitin fazlası ayarlı sod
yum hidroksit ile titre edilir. 

TitTasyonun duyarlı olması için yalnız bu işlemde kullanılan bütün; 
reaktiflerle bir tanık deney yapılmalıdır. 

— Hesaplama 
Amonyum hidroksit numunesinin içindeki saf amonyağın miktarı 

aşağıdaki formülle hesaplanır. 
Amonyak Miktarı, yüzde olarak 

(AB-CD) (0,017) (100) 

m 
Burada: 
A —- Kullanılan sülfürik asit miktarı, ml, 
B = .Sülfürik asit normaütesi 
C = Sülfürik asitin fazlasının titrasyonunda kullanılan, ayarlı 

sodyum hidroksit çözeltisi miktarı, ml, 
D = Sodyum hidroksit çözeltisinin normalitesi 
m = Deneyde kullanılan' numune amonyum hidroksit miktarı, g. 

3 — PİYASAYA A R Z 

3.1 - İŞARETLEME 
3.1.1 • Bu standarda uygun' olarak imal edilen sıvı amonyağın dol

durulacağı tüpler ve tanklar kurşuni renge boyanmalı ve üzerine kolayca 
okunabilecek ve silinmeyecek şekilde aşağıdaki bilgiler yazılmalı veya 
bu bilgilerin yazılı olduğu bir etiket zamanla düşmeyecek şekilde yapış-
tırılmalıdır. 

— Firmanın markası veya kısa adı, 
— Sınıfı ve tipi, 
— Doldurma tarihi (Yıl ve ay), 
—• Tüp veya tankın içindeki susuz amonyağın net ağırlığı, kg. 
— Tüp veya tankın içindeki susuz amonyağın basıncı, 
—• Tüp veya tankın hacmi (litre olarak), 
—. Bu standardın işareti ve numarası TS-835 şeklinde 
— Türk Malı deyimi veya T M işareti, 
3.1.2 - Bu standarda uygun olarak imal edilen amonyum hidroksi

tin doldurulacağı şişe ve damacanalara ve aynca şişe ve damacanaların 
konulduğu ambalajların üzerine, kolayca okunabilecek ve silinmeyecek 
şekilde aşağıdaki bilgiler yazılmalı veya bu bilgilerin yazılı olduğu bir 
etiket zamanla düşmeyecek şekilde yapıştınlmalıdır. 

— Firmanın markası veya kısa adı, 
— Malın adı, özgül ağırlığı veya bome derecesi, 
— Doldurma tarihi (Yıl ve ay), 
— Net ve brüt ağırlığı, kg 
—• Bu standardın işareti ve numarası TS-835 şeklinde 
—• Türk malı deyimi veya T M işareti, 

NOT-1 —ı Amonyum hidroksit, organik dokuyu ve solunum siste
mini çok tahriş eden tehlikeli bir madde olduğu için, şişe veya damacana 
içinde piyasaya arzedildiği takdirde, ambalajların üzerine, kolayca oku-
nabüecek ve silinmeyecek şekilde kırmızı renkli olarak, 

DİKKAT — A M O N Y A K 
TEHLÜKEL.Î V E Y A K I C I M A D D E 

etiketi yapıştınlmalı veya bu ibare yazılmalıdır. 

NOT-2 — Amonyum hidroksit ambalajlan üzerine, taşıma ve depo
lama bakımından aşağıdaki bilgiler yazılmalıdır. 

—• Kumaşa, cilde ve göze değdirmeyin, yakar. 
— Buharları teneffüs edilmesin, zehirlidir. 
— Cilde değdiği takdirde, 5 dakika devamlı su ile yıkayın. 
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—• Göze değdiği takdirde, 15 dakika devamlı ve bol su ile yıkayın'. 
Bundan sonra gözleri % 5 lik borik asit çözeltisi ile iyice yıkayın, der
hal doktora gidin. 

— Eğer yutulmuşsa 1 : 1 oranında seyreltilmiş sirke, yahut porta
kal veya limon suyunu için, bundan sonra zeytinyağı, veyahut süt için. 

—• Eğer buharları nefesle alınmışsa, hastaya, ısıtılmış sirke buhar
larını teneffüs ettirin, sunî teneffüs yaptırın. 

—• .Sıcak havalarda şişe veya damacanaları açmadan önce soğutun, 
kapaklarını açarken yavaş ve dikkatli olun, ve kuru bir bezle ağzını ka
patın. 

— Şişe veya damacananın içindeki amonyum hidroksiti boşaltmada 
basınçlı hava kullanmayın, özel boşaltma cihazından yararlanın. 

— Boş damacanayı iade etmeden önce, tamamen boşalıp boşalma-
dığını kontrol edin. 

—• Yere dökülürse, dökülen yeri ve etrafını bol su ile yıkayın. 
•— ıŞişe ve damacanaları patlayıcı veya yanıcı maddelerden uzakta 

depolayın. 

3.2 - AMBALAJ 
3.2.1 - Susuz amonyak, piyasaya çelik çekme tüpler ve tanklar 

içinde arzedilmelidir. 
3.2.2 - Amonyum hidroksit, plastik veya camdan yapılmış şişeler, 

damacanalar içinde aşağıda yazılı net ağırlıklarda piyasaya arzedilme
lidir : 

Şise 1,75 kg 
iŞişe 3,50 kg 
Şişe 5 kg 
'Şişe 9 kg 
Damacana 25 kg 
Damacana 50 kg 

Cam şişelerin içine konulacağı ambalaj sandığının, dolu olarak brüt 
ağırlığı 40 kg'ı aşmamalıdır. 

— Cam şişelerin ve damacanaların ağzı vida kapaklı olmalı ve 
hava sızdırmayacak şekilde kapatılmalıdır. Vidalı kapaklar amonyum 
hidroksite dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır. .Kapak ile ağız ara
sında plastik veya asbest conta kullanüabilir. Damacanalarda vidalı ka
pak sıkıldıktan sonra, kapak ve damacana ağız kısmı bağlama kil i veya 
seramik toprağından, veya asbest tozu ile sodyum silikattan karılan 
çamur ile sıvanır. (Şişe ve damacanalar ambalajlar içine, aralarında hiç 

boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmeli ve kenar boşluklar ile şişele
rin araları, kizelgur, cam yünü veya asbest tozu ile doldurulmalıdır. Da
macanaların tahtadan iskelet halindeki ambalajında, iki damacananın 
cam kısımlarının birbirine değmemesi için bölmeler konmalıdır. Tahta 
sandık veya iskelet şeklindeki ambalajlarda ambalajın tabanı aralıksız 
olmalı ve cam şişeler veya damacana, taban üzerine yayılacak kum, ince 
cüruf tozu, öğütülmüş kalker veya kizelgur üzerine oturtulmalıdır. Yan
lara ve tabana konan emici madde, şişe veya damacana kırıldığı zaman 
amonyum hidroksitin tümünü emecek kadar olmalıdır. 

4 — ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

4.1 - İmalâtçı veya satıcı, istek üzerine bu standarda uygunluk 
beyannamesi vermek veya göstermek zorunluğundadır. 

Bu beyannamede satış konusu malın : 
a) 1. bölümde belirtilen özeliklerde olduğunun, 

b) 2. bölümdeki muayene ve deneylerin yapılmış ve uygun so
nuçlar alınmış bulunduğunun, 
belirtilmesi gerekir. 

4.2 - Bu standarda göre imal edilecek mal üzerinde gerektiğinde 3.1 
de belirtilen Türkçe bilgilerin yanı sıra ve Türkçesinden daha büyük ve 
belirii olmamak üzere, ihraç edilecekleri memleketlerin anlayacağı dilde 
karşılıkları da yazılabilir. 

4.3 - Susuz amonyak ve amonyum hidroksit çelik tüp, tank ve sar
nıç vagon, plastik veya cam şişe ve damacanalarda ilgili Tüzük ve Yö
netmeliklere göre taşınır ve saklanır. 

—• ıSusuz amonyak, karayolu ve demiryolundan en az 150 m, kala
balık iş yerlerinden 1500 m, okul ve çarşı gibi yerlerden de en az 3000 
m uzağa depo edümelidir. 

.5 — TÜRK ,ST AJN.DAlDLARININ U Y G U L A N M A S I H A K K I N D A 
TÜZÜK HÜKÜMLERİNE GÖRE Y A P I L A C A K İŞLEM 

5.1 - Denetleme görevi, denetlenen malların bakma gibi duysal 
yolla incelenmesi yapılmak, tartma yoluyla muayene edilmek; gerekti
ğinde fiziksel ve kimyasal deneyler yapılmak veya yaptırılmak suretiyle 
yerine getirilir. 

5.2 - Denetleme görevi yapılırken numune alınması gereken haller
de maldan, bu standardın 2.1 maddesinde gösterilen usul, şekil ve sayıda 
numune alınır ve Tüzük'ün bu yöne ilişkin hükümleri yerine getirilir. 

! . 8. ~ . 
m ı ı l ı ı ı ı l iminin 
11111111111 

Al 

a 

(3 
»> 
O 
o 
S 

s 
02 

a 
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3 Teknik amonyum hidroksit numune alma aleti 

Şekil — 4 A Susuz amonyaktaki rutubetin tayininde kullanılan cihaz 
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Ölçüler mm dir. 

i , Ölçüler mm dir. 

ş Şekil — 5 Çeşitli basınç ve sıcaklıklarda teknik amonyum 
hidroksitteki saf amonyak miktarı 

Şekil — 4 B Susuz amonyaktaki buharlaşma kalıntısının tayininde 
kullanılan cihaz 

1 — SINIFLANDIRMA V E ÖZELİKLER 
1.1 - SINIFLANDIRMA 

Gübre olarak kullanılan amonyum nitrat, patlama niteliğini gider 
mek ve depolama özeliklerini geliştirmek için içerisine kireç taşı, çöktü 
rülmüş kalsiyum karbonat veya dolomit gibi maddelerin katılıp katılma 
dığına göre ik i sınıfa ayrılır. 

Sınıf I — Katkılı amonyum nitrat 
Sınıf II — Katkısız amonyum nitrat 

1.1.1 - Tipler 
Sınıf, I, içersindeki en az azot miktarına göre üç tipe ayrılır. 
Tip I — % 20 Azotlu amonyum nitrat 
Tip II — % 25 Azotlu amonyum nitrat 

Tip m — % 30 Azotlu amonyum nitrat 

Sınıf n nin en az |% 33 azotu olan yalnız bir tipi vardır. 

Sib UDK 662.221 :662.34 
(Amonyum Nitrat 

(Gübre olarak kullanılan) 
0 — KONU, TARİF, K A P S A M 

0.1 - KONU 
Bu standart, tarımda gübre olarak kullamlan amonyum nitratın ta

rifine, sınıflandırma ve özeliklerine, muayene ve deneylerine, piyasaya arz 
şekli ile denetleme esaslarına dairdir. 

0.2 - TARİF 
Gübre olarak kullamlan amonyum nitrat, nitrik asidin gaz amon

yakla tam nötrleştirilmesi sonucu elde edilen ve içinde (% 20 - 35 oranında 
azot bulunan bir kimyasal maddedir. 

0.3 - KAPSAM 
Bu standart, tarımda kullanılan katkılı ve katkısız kristal, pril ve 

granül (taneli) halindeki amonyum nitratları kapsar. 
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1.2 - ÖZELİKLER 

1.2.1 - Fiziksel Özelikler 

1.2.1.1 - Rutubet 
— Katkılı amonyum, nitratlarda rutubet mik ta r ı % 0,5 den çok ol

mamalıdır. 

— Katkısız amonyum nitratlarda rutubet mik ta r ı kristal halinde % 
0,1 den, pril ve granül (Taneli) halinde ise % 0,5 den çok olmamalıdır. 

1.2.1.2 - Tane büyüklüğü 
— Katkılı amonyum nitratlarda tane büyüklüğü : 
— % 20 azotlu katkılı amonyum nitratlar delik açıklıkları 1,19 mm 

(16 Mesh) olan elek ile elendiğinde, elek altı en çok % 5, delik açıklıkları 
4,76 mm (4 Mesh) olan elek ile elendiğinde, tamamı elekten geçmelidir. 

— % 25 azotlu katkıl ı amonyum nitratlar, delik açıklıkları, 1,19 
mm (16 Mesh olan elek ile elendiğinde, elek altı en çok % 5, delik açıklık
ları 3,36 mm (6 Mesh) olan elek ile elendiğinde, elek altı en çok ,% 1 ol
malıdır. 

— Katkısız amonyum nitratlarda tane büyüklüğü : 
— Katkısız amonyum nitratlarda tane büyüklükleri kristal, prı l ve 

granül halinde bulunduğuna göre % ağırlık olarak aşağıda belirtilmiştir. 

— Kris ta l halinde, delik açıklıkları 1,41 m m (14 Mesh) olan elek ile 
elendiğinde elek altı en az % 99,9, delik açıklıkları 0,84 mm (20 Mesh) 
olan elek ile elendiğinde elek alt ı en çok ı% 76,9 olmalıdır. 

— Pril halinde, delik açıklıkları 2 mm (10 Mesh) olan elek ile elen
diğinde elek üstü en çok %* 12,7 delik açıklıkları 0,84 m m (20 Mesh) olan 
elek ile elendiğinde elek üstü en az % 86,2 olmalıdır. 

— Granül halinde, delik açıklıkları 3,36 mm (6 Mesh) olan elek ile 
elendiğinde elek üstü en çok % 5, delik açıklıkları 0,84 mm (20 Mesh") 
olan elek ile elendiğinde elek üstü en az % 90 olmalıdır. 

1.2.1.3 - Kaplama maddesi 
Amonyum nitrat, depolama sırasında top aklaşmasını önlemek için, 

kaplama maddeleri ile kaplanmalı ve bu maddelerin oranı % 5 i geçme
melidir. 

1.2.2 - Kimyasal özelikler 

1.2.2.1 - Azot miktar ı 
— Katkıl ı amonyum nitratlarda azot miktar ı Çizelge 1 de gösteril

miştir. 

ÇİZELGE — I Katkı l ı amonyum nitratlarda azot miktar ı 

% toplam azot 
Tipler en az 

I 20 
I I 25 

III 30 

— Katkısız amonyum nitratlarda toplam azot |% 33 den az olmama
lıdır. 

N O T — Katkılı ve katkıs ız amonyum ni t ra t lar ın kimyasal özeliklerine 
azot miktar ı esas alınmıştır. B u azotun yarısı amonyak diğer ya
rısı nitrat azotudur. 

2 — İHZAR V E İMALÂTA AİT M U A Y E N E V E D E N E Y L E R 

2.1 - N U M U N E A L M A 

Katkıl ı ve katkısız amonyum nitratlardan numune alınırken aşağı
daki hususlar uygulanmalıdır : 

— Numuneler kapalı bir yerde alınmalıdır. 
— Numune al ınacak madde torba içinde, ise, yalnız açılmamış tor

balardan numune alınmalıdır. 
— Numune alma aleti (sonda) temiz ve kuru olmalıdır (Şekil — 1) 

2.1.1 - Numune sayısı ve miktar ı 

2.1.1.1 - Torba içinde bulunanlardan : 
Torba içinde bulunan amonyum nitrattan Çizelge — H ye göre nu

mune alınır. B u şekilde alınan numune bütün partiyi temsil eder. Numune 
torbaları stok yerinin her kısmından gelişigüzel alınmalıdır. 

ÇİZELGE — II Numune sayısı 

Numune al ınmak üzere 
Partideki torba sayısı ayrı lacak torba sayısı 

2 — 8 2 
9 — 27 3 

28 — 64 4 
65 — 125 5 

126 — 216 6 
217 — 343 7 
344 — 512 8 
513 — 729 9 
730 — 1000 10 

1000 den çok 11 — 

2.1.1.2 - Dökme halinde bulunanlardan : 
Dökme halinde bulunan amonyum nitrattan Çizelge — III e göre 

numune alınır. Kürek veya sonda ile alınacak miktarlar partiyi temsil 
edecek şekilde, partinin her kısmından ve her bir kısmın çeşitli yerlerin
den gelişigüzel alınmalıdır. 

ÇİZELGE — III Dökme halindeki amonyum nitrattan al ınacak 
numune mik ta r ı 

Par t i Numune miktar ı (Kg) 

1 tona kadar 50 
1 — 2 Ton 60 
2 — 5 » 100 
5 — 10 » 150 

10 — 25 » 200 
25 — 50 » 300 
50 — 100 » 400 

100 tondan çok 500 

2.1.2 - Numunenin hazır lanması 

Numune, dörtleme metodu ile aşağıdaki şekilde hazır lanır : 
Çizelge — II ve I H e göre alman numuneler temiz bir yüzey üzerin

de iyice karış t ı r ı ldıktan sonra bir kesik konu meydana getirecek şekilde 
yığılır. Üs tü düzeltilip dörde bölünür, çapraz durumdaki karşılıklı i k i kı
s ım çıkartılır. Geri kalan kısım iyice karıştırıl ır; yeniden kesik koni mey
dana getirilir ve aynı şekilde dörde bölünerek karşılıklı i k i kısım tekrar 
çıkartılır. B u işleme 1,5 — 2 k g lık bir numune kal ıncaya kadar devam 
edilir. 

2.1.3 - Anal iz numunesi 

Hazı r lanan numune, temiz, kuru ve cam kapakl ı en az 1/2 k g lık 4 
hermetik kavanoza silme doldurulur, üzerlerine aşağıdaki bilgileri taş ıyan 
etiket yapışt ı r ı larak mühürlenir . 

— Kabın içindeki maddenin adı, 
— ± 10 g duyarl ıkta net ağırlığı, 
— Numunenin alındığı tarih ve yer 
—Numuney i alanın, imalâtçı veya satıcının adı veya yetkili temsil

cilerinin adları, 

2.2 - M U A Y E N E M E T O D L A R I 

2.2.1 - Fiziksel muayeneler 
2.2.1.1 - Tane büyüklüğü 
Katkıl ı ve katkısız amonyum nitratlarda tane büyüklüğü elek analizi 

ile aşağıda belirtilen esaslara göre tespit edilir. 
— Eleme işlemi elektrikle çalışan bir elek makinasında yapılmalıdır. 
— Eleme süresi beş dakikadır . 
— Delik açıklıkları 0,84, 1,19, 1,41, 2,0, 3,36 ve 4,76 mm olan elek

ler kullanılmalıdır. 
— Sonuçlar % ağırlık olarak hesaplanmalıdır. 
2.2.1.2 - Rutubet tayini 
Geniş ağızlı bir t a r t ı kabına yaklaşık olarak 2 g numune konulur, 

kapağı kapat ı l ı r ve tartıl ır . 
Tar t ı kabı, içerisinde 25 — 30 C da susuz magnezyum perklorat 

bulunan bir desikatöre ağzı açık olarak konur. Desikatör bir vakum ciha
zına bağlanarak, basınç en az 50 cm civa sü tununa indirilir. 16 — 18 saat 
sonra çıkartılıp tart ı l ır . Değişmez ağır l ığa kadar kurutma işlemine de
vam edilir. Sonuç aşağıdaki formülle bulunur. 

Rutubet kaybı x 100 
Rutubet miktar ı = y ü z d e olarak 

Numune ağırlığı 
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2.2.3 - Kimyasal muayeneler 

Analizlerde kullanılacak reaktifler, aksi belirtilmedikçe, analitik saf
lıkta olmalı ve bütün işlemlerde damıtık su kullanümalı ve analizler aynı 
numuneden alman iki tartım üzerinde paralel olarak yamlmalıdır. 

— i k i paralel analiz sonucunda, azot miktarları arasındaki fark 
% 0,3 ü geçmemelidir. Aksi halde analizler tekrarlanır. 

•— Ayarlı çözelti kullanıldığı hallerde, çözeltinin faktörü hesapla
malarda dikkate alınmalıdır. 

— Amonyum Nitratların Analizi 
Katkılı ve katkısız amonyum nitratların analizi aşağıdaki işlem

leri kapsar : 
>—1 Analiz için numune hazırlanması, 
—• Amonyak halindeki azotun tayini, 
>— Amonyak ve nitrat halindeki azotun tayini, 
2.2.2.1 - Analiz numunesinin hazırlanması 
Numune, yaklaşık olarak 1 mm tane büyüklüğüne gelinceye kadar 

bir havanda ufalanır. Amonyum nitratın ufalanma sırasında ısınmaması 
için, havan soğuk su içinde tutulur. Bu işlem yapılırken herhangi bir 
patlamayı önlemek için güneş ışınlarının gelmemesine ve etrafta bir ısı
tıcının bulunmamasına dikkat edilmelidir. Numune karıştırılır ve herme-
tik bir şişeye konulur. 

2.2.2.2 - Amonyak halindeki Azotun tayini 
—• Analiz metodu 
Analiz metodu amonyum nitratın sodyum hidroksitle kaynatılarak 

amonyak gazının meydana getirilmesi esasına dayanır. 
•— Cihaz 
ıBu analiz için kullanılan cihaz ('Şekil — 2) aşağıdaki parçalardan 

meydana gelmiştir : 
la) 500 ml lik uzun boyunlu ve dibi yuvarlak bir balon, 
b) Resimde görüldüğü gibi ik i yuvarlakh damla tutucu veya bir 

Kjeldahl tüpü, 
c) 100 ml lık musluklu bir huni (a da belirtilen balona sodyum 

hidroksit koymak için) 
d) Soğutucu bağlama borusu, 
e) 'Soğutucu (Damıtma sırasında su buharının tamamen yoğun

laşmasına yetecek boyda) 
f) Bir balon (ucunda 0,5 mm iç çapında kılcal borusu bulunan) 
g) 500 mi lik bir şişe, 
ı— Reaktifler 
—• Sülfürik asit çözeltisi, ayar l ı : 0,2 N 
— Taschiro endika'törü, 'aşağıdaki A ve B çözeltileri eşit miktar

larda birbirlerine katılmak suretile elde edilir. 
A çözeltisi : Metil kırmızısı 0,1 g Etanol 100 ml 
Karışım bir havanda ezilir, su banyosu üzerinde çözünmesi tamam

lanır. 
Gerekirse kullanmadan önce süzülür. 
!B Çözeltisi : Metilen mavisinin sudaki 1% 1 lik çözeltisi : 4 ml, 
Etanol : 96 ml 
Dönüm noktasında renk kirl i gri olup, pH sı 5,5 dir. Renk, asi'tii 

ortamda menekşedir, nötr ortamda yeşile döner. 
— Sodyum hidroksit çözeltisi : Derişik, litrede 400 g 
1— Sodyum hidroksit çözeltisi : Ayarlı, 0,2 N . 
ı—• Numunenin hazırlanması 
2.2.21 de açıklandığı gibi hazırlanmış numuneden yaklaşık olarak 

10 g alınır, 1 mg duyarlıkla tartılır ve 500 ml lik ölçülü balonda su ile 
çözüldükten sonra ölçü çizgisine kadar seyreltilir. 

•— işlem 
(Hazırlanan bu çözeltiden 25 ml alınarak Şekil — 2 deki (a) balo

nuna konulur ve üzerine 200 ml su katüır. Balon içine kaynamayı dü
zenlemek için cam bilya veya kaynama taşı katıldıktan sonra damıtma 
cihazına takılır, (g) şişesine 50 ml ayarlı sülfürik asit ile birkaç damla 
indikatör ve 50 ml su katılır, (c) Jıunusiııe 20 ml derişik sodyum hid
roksit çözeltisi konduktan sonra (a) balonuna boşaltılır. 

Bu balonun içindekiler 300 ml oluncaya ıkodar (c) hunisi su ile yı
kanır. Huni musluğu üstünde az miktarda su bırakılır, (g) şişesinde, 
saniyede 3 kabarcıktan fazla çıkmayacak şekilde ısıtılmak suretile, da
mıtma hızı ayarlanır. 200 — 250 ml damıtıldıktan sonra (f) balonu çıka
rılır, (veya atmosfer basıncını elde etmek için hununin musluğu açılır) 
ısıtma durdurulur, soğutucu ve (f) balonu pisetle yıkanır. Asidin faz
lası 0,2 N sodyum hidroksit ile, 5 - 6 damla (Yaklaşık olarak 0,25 ml) 
Taschiro indikatörü karşısında, titre edilir. 

— Hesaplama 
500 

Azot miktarı = 0,0028 x (n t — n) x — 
25 

100 nj — n 
x = 5,6 yüzde olarak 

E E 

Burada : 
E = numunenin ağırlığı, g 
n = Titrasyonda kullanılan sodyum hidroksitin hacmi, ml 
^ = Başlangıçta (g) kabına konan 50 ml ayarlı sülfürik asit için 

harcanan sodyum hidroksitin hacmi, ml 
2.2.2.3 - Amonyak ve nitrat halindeki azotun tayini 
ı— Analiz metodu 
Nitratların Dewarda alaşımı ile alkali ortamda indirgenmesi ve 

meydana gelen amonyağın damıtılması esasına dayanır, 
t — Cihaz 
12.2.2.2 de belirtilen cihaz (Şekil — 2 ide kullanılır. 
— Reaktifler 
2.2.2.2 de belirtilen reaktiflerden başka aşağı 
ı— Dewarda alaşımı (% 45 A l — % 5 Zn — % 50 Cu) 
Alaşım, 0,200 mm lik elekten tamamen geçecek şekilde ince toz 

halinde olmalı ve 1 g tozunun 500 ml hidrojen çıkaracak bir aktivitesi 
bulunmalıdır. 

— Parafin 
2.2.2.2 de hazırlanan çözeltiden nitrat ve amonyak azotunun ora

nına bağlı olarak Çizelge — D7 e göre numune alınır. 

ÇİZELGE — IV Denel Numunesi Miktarı 

Nitrat ve amonyak azotlarının 
oranı % 25 e kadar 25 den çok 
2.2.2.2 deki çözeltiden alman 

hacim (V) 25 ml 10 ml 
1— işlem 
(a) damıtma balonuna, hazırlanan numuneden Çizelge — IV e göre 

alman (V) ml konulur. 
Kaynamayı düzenlemek için, cam bilya veya kaynama taşı katılır. 

5 g Dewarda alaşımı ile, balon içindeki hacim 300 ml oluncaya kadar 
su, balon boynuna ve üst kısmına yapışmış olan Devvarda alaşımı tozla
rının sürüklenmesi için gerekli dikkat gösterilerek, katüır. Köpklen-
meye engel olmak için 5 ml parafin konur. Balon danıtma cihazına ta
kılır, (f) balonu, içersinde 50 ml ayarlı sülfürik asit, birkaç damla 
Taschire indikatörü ve 50 ml su bulunan (g) şişesine daldırılır, (a) ba
lonuna (c) hunisinden 25 ml sodyum hidroksit çözeltisi yavaş yavaş 
çalkalanarak katılır, (a) balonu içindekiler, 30 dakika kendi haline bt-
Takıldıktan sonra yaklaşık olarak 60 °C a ısıtılarak (g) şişesinden sa
niyede 1 — 3 kabarcık çıkacak şeküde damıtma hızı ayarlanır. 

Balon Devvarda alaşımının çözünmesi ve indirgeme reaksiyonunun 
tamamlanması için 30 dakika kadar bu sıcaklıkta tutulur. Bundan sonra 
sıvı kaynayıncaya kadar ısıtılır ve 200 — 250 ml distilât elde edilinceye 
kadar damıtılır. 

[(g) şlşesindeki indikatör distilâsyon sırasında dönüşürse 50 ml 
sülfürik asit yerine 100 ml konarak analiz tekrarlanır.] Sonra (f) balonu 
çıkarılır, (yahut atmosfer basıncını elde etmek için huninin musluğu 
açılır) ısıtma durdurulur, soğutucu ve (f) balonu pisetle yıkanır. Asitin 
fazlası, sodyum hidroksit ile 5 —6 damla (yaklaşık, olarak 0,25 ml) 
taschiro indikatörü karşısında titre edüir. 

—• Hesaplama 
Toplam azot miktarı = 0,0028 

500 100 (n t — n) 
( M , — n2) x x = 140 

V E V x E 
yüzde olarak 

Burada : 
E = Numunenin ağırlığı, g; 
IV = Titrasyon için alman numunenin hacmi, 
n = Titrasyonda kullanılan sodyum hidroksitin hacmi, ml 

n t = Başlangıçta (g) kabına konan 50 ml ayarlı sülfürik asit için 
harcanan sodyum hidroksitin hacmi, ml. 

2.2.2.4 - Nitrat Halindeki Azotun Tayini 
N( n ) = N ( a + n ) - N( a ) 
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Burada : 

N ( n ) = Nitrat halindeki azotun miktar ı , yüzde olarak, 
N ( a + ) = Amonyak ve nitrat halindeki toplam azotun miktar ı , 

N(.) 
yüzde olarak, 
Amonyak halindeki azotun miktar ı , yüzde olarak. 

3 — PİYASAYA A R Z 

3.1 - İŞARETLEME : 
Bu standarda uygun olarak yapılan katkı l ı ve katkıs ız amonyum 

nitrat ambalajlarının üzerine kolayca okunabilecek ve silinmeyecek şe
kilde aşağıdaki bilgiler yazılmalıdır. 

— Fi rmanın markas ı veya kısa adı, 
— Malın adı, 
— Malın sınıfı ve t ipi , 
— Brü t ağırlığı, 
— B u s tandardın işareti ve numarası , (TS 836) şeklinde, 
— Türk malı deyimi veya T M işareti , 

— «Dikkat a teş ten koruyunuz» ibaresi. 

3 2 - A M B A L A J 
Amonyum nitratlar enaz 4 katl ı ağzı ventilli kraft kâğıdından ya

pılmış torba, plastik astarl ı jüt , polietilen ve benzeri asite dayanıklı plas
t ik torbalarda piyasaya arzedilir. 

Ambalajlı amonyum nitratlar b rü t 50 k g olmalıdır. 
4 — ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
4.1 - İmalâtçı veya satıcı, istendiğinde, bu standarda uygunluk be

yannamesi vermek veya göstermek zorunluğundadır. Bu beyannamede 
satış konusu m a l ı n : 

a) 1. Bölümde belirtilen özeliklerde olduğunun, 
b) 2. Bölümdeki muayene ve analizlerin yapılmış ve uygun sonuç 

alınmış bulunduğunun, 
belirtilmesi gerekir. 

4.2 - B u standarda göre yapılacak mal üzerine gerektiğinde 3.1 de 
belirtilen Türkçe bilgilerin yanı sıra ve Türkçesinden daha büyük ve be-

l i r l i olmamak üzere, ihraç edilecekleri memleketlerin anlayacağı dilde 
karşı l ıklarıda yazılabilir. 

5 — TÜRK S T A N D A R D L A R I N I N U Y G U L A N M A S I H A K K I N 
DAKİ TÜZÜK H Ü K Ü M L E R İ N E GÖRE Y A P I L A C A K İ Ş 
L E M 

5.1 - Denetleme görevi, denetlenen mallar ın dokunma, bakma ve 
tartma gibi yollarla incelenmesi yapılmak; gerektiğinde fiziksel ve kim
yasal muayeneler yapı lmak veya yapt ı r ı lmak suretiyle yerine getirilir. 

5.2 - Denetleme yapılırken numune alınması gereken hallerde mal
dan, bu standardın 2.1 maddesinde yazılı usul, şekil ve miktarda numune 
alınır ve Tüzük 'ün bu yöne ilişkin hükümleri yerine getirilir. 

Ölçüler mm dir. 

Şeki l — 2 Adî bas ınç alt ında çal ışan d a m ı t m a cihazı Şeki l — 1 Numune alma aleti (Sonda) 

9 
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Amonyum Sülfat 
(Gübre olarak kullamlan) 

TS 856 UDK 631.82 

0 — KONU, TARİF, K A P S A M 

0.1 - KONU 

Bu standart, tarımda gübre olarak kullanılan amonyum sülfatın ta
rifine, sınıflandırma ve özeliklerine, muayene ve deneylerine, piyasaya arz 
şekli ile denetleme esaslarına dairdir. 

0.2 - TARİF 

Gübre olarak kullamlan amonyum sülfat, genellikle amonyağın sülr 
fürik asitle veya amonyum karbonatın alçı taşı ile reaksiyonu sonucu elde 
edilen bir maddedir. 

0.3 - KAPSAM 

Bu standart, tarımda gübre olarak kullanılan kristal ve granül ha
lindeki amonyum sülfatları kapsar. Teknik ve laboratuvarda kullanılan 
amonyum sülfatları kapsamaz. 

1 — SINIFLANDIRMA V E ÖZELİKLER 

1.1 - SINIFLAR 

Amonyum sülfat bir sınıftır. 

1.1.1 - Tipler 

Amonyum sülfat ik i tipe ayrılır. 
Tip I - Kristal amonyum sülfat 
Tip II - Granüle amonyum sülfat 

1.2 - ÖZELİKLER 

1.2.1 - Fiziksel özelikler 

Bu özeükler teslim sırasmda geçerlidir. 
1.2.1.1 - Tane büyüklüğü 

Kristal amonyum sülfat, delik açıklıkları 3,36 mm (6 Mesh) elek ile 
elendiğinde elek üstü en çok % 2, delik açıklıkları 0,59 mm (30 Mesh) 
olan elek ile elendiğinde elek üstü en az 1% 55, delik açıklıkları 0,210 mm 
(70 Mesh) olan elek ile elendiğinde elek üstü en az % 96 olmalıdır. 

Granüle amonyum sülfat, delik açıklıkları 3,36 mm (6 Mesh) olan 
elek ile elendiğinde elek üstü en çok % 2, delik açıklıkları 0,59 mm (30 
Mesh) olan elek Ue elendiğinde elek üstü en az ı% 90 olmalıdır. 

1.2.1.2 - Rutubet 
Amonyum sülfatın rutubeti % 0,5 den çok olmamalıdır. 

1.2.2 - Kimyasal özelikler 

1.2.2.1 - Serbest asittik 
Sülfürik asit cinsinden |% 0,030 dan çok olmamalıdır. 

1.2.2.2 - Azot miktarı 
Amonyum sülfatın azot miktarı.% 20,5 den az olmamalıdır. 

2 — İHZAR V E İMALÂTA A l T M U A Y E N E V E D E N E Y L E R 

2.1 - NUMUNE ALMA 

Amonyum sülfattan numune alınırken aşağıdaki hususlar uygulan
malıdır : 

— Numuneler kapalı bir yere alınmalıdır. 
— Numune alınacak madde torba içinde ise yalnız açılmamış torba

lardan numune almmalıdır. 
— Numune alma aleti (sonda) temiz ve kuru olmalıdır (Şekil — 1) 

2.1.1 - Numune sayısı ve miktarı 
2.1.1.1 - Torba içinde bulunanlardan : 
2.1.1.1 - Torba içinde bulunanlardan 
Çizelge — 1 e göre numune alınır. Bu şekilde alman numune bütün 

partiyi temsil eder. Numune torbaları stokun her tarafından gelişi güzel 
almmalıdır. 

ÇİZELGE — 1 Torba halindeki amonyum sülfat partisinden 
numune almak üzere ayrılacak torba sayısı 

Partideki torba Numune almak üzere 
sayısı aynlacak torba sayısı 

2 — 8 2 
9 — 27 3 

28 — 64 4 
65 — 125 5 

126 — 216 6 
217 — 343 7 
344 — 512 8 
513 — 729 9 
730 — 1000 10 

1000 den çok 11 — 

2.1.1.2 - Dökme hamide bulunandan 
Dökme halinde bulunan amonyum sülaf ttan Çizelge — 2 ye göre nu

mune alınır. Kürek veya sonda ile alınacak miktarlar partiyi temsil ede
cek şekilde partinin her kısmından ve her bir kısmın çeşitli yerlerinden 
gelişigüzel almmalıdır. 

ÇİZELGE — 2 Dökme halindeki amonyum sülfattan alınacak 
numune miktarı 

Parti Numune miktarı (kg) 

1 tona kadar 50 
1— 2 » » 60 
2— 5 » » 100 
5— 10 » » 150 

10— 25 » » 200 
25— 50 » » 300 
50— 100 » » 400 

100 tondan çok 500 

2.1.2 - Numunenin hazırlanması 
Numune dörtleme metodu ile aşağıdaki şekilde hazırlanır : 
Çizelge — 1 e göre alman torbalar ve Çizelge — 2 ye göre alman 

dökme halindeki numuneler temiz bir yere boşaltüip iyice karıştırıldıktan 
sonra kesik koni meydana getirecek şekilde yığılır. Üstü düzeltilip dörde 
bölünür, çapraz durumdaki karşılıklı i k i kısım atılır. Geri kalan iki kısım 
iyice karıştırılır, yeniden koni meydana getirilir ve aynı şekilde dörde bö
lünerek iki kısım tekrar atılır. Bu işleme 1,5-2 kg. lik bir numune kalın
caya kadar devam edilir. 

2.1.3 - Analiz numunesi 
Hazırlanan numune, temiz, kuru ve cam kapaklı en az 1/2 kg lık 4 

kavanoza silme doldurulur ve hava sızdırmayacak şekilde kapatılır, üzer
lerine aşağıdaki bilgüeri taşıyan etiket yapıştırılarak mühürlenir. 

' — Kabın içindeki maddenin adı, 
— + 10 g duyarlıkta net ağırlığı, 
— Numunenin alındığı tarih ve yer, 
— Numuneyi alanın, imalâtçı veya satıcının adı veya yetkili temsü-

cilerinin adları. 

2.2 - MUAYENE METODLARI 
2.2.1 - Fiziksel muayeneler 
2.2.1.1 - Tane büyüklüğü 
Amonyum sülfatta tane büyüklüğü elek analizi ile aşağıda belirtilen 

esaslara göre tespit edilir. 
— Eleme işi elektrikle çalışan bir elek makinasmda yapılmalı ve en 

az bir kilo numune elenmelidir. 
— Eleme süresi beş dakikadır. 
— Elemede deük açıklıkları 3,36, 0,59 ve 0,210 mm olan elekler kul-

lamlmalıdır. 
— Sonuçlar \% Sağırlık olarak hesaplanır ve 1.2.1.1 e uygun olmadı

ğına bakılır. 
2.2.1.2 - Rutubet tayini 
Geniş ağızlı bir numune kabının 1 mg duyarlıkla darası alındıktan 

sonra yaklaşık olarak 10 g numune tartılır ve kabın dibine yayılır. Bi r 
etüvde 102 + 2 "C da 60 dakika tutulur, bir desikatörde soğutularak tar
tıldıktan sonra tekrar 30 dakika aynı sıcaklıkta tutulur. Değişmez ağır
lığa kadar bu kurutma işlemine devam edüir. Sonuç aşağıdaki formül ile 
hesaplanır. 
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100'x ırij 
Rutubet miktarı = , yüzde olarak 

m 
Burada, 

ırij = Ağırlık azalması, g 
m = Numune ağırlığı, g 

2.2.2 - Kimyasal muayeneler : 

'Analizlerde kullanılacak reaktifler, aksi belirtilmedikçe, analitik 
saflıkta olmalı ve bütün işlemlerde damıtık su kullanılmalıdır. Analiz
ler iki numune üzerinde paralel olarak yapılmalıdır. İki paralel numu
nenin azot sonuçlan arasındaki fark % 0,3 ü geçmemelidir. Aksi ıhalde 
analiz tekrarlanır. 

2.2.2.1 - Analiz numunesinin hazırlanması 
Numune yaklaşık olarak 1 mm büyüklüğüne gelinceye kadar bir 

havanda ufalanır. Amonyum sülfatın ufalanma sırasında ısınmaması için 
havan bir kaptaki suya daldırılarak tutulur. Bu işlem mümkün olduğu 
kadar süratle yapılmalı ve güneş ışınlarının gelmemesine ve etrafta ısı
tıcı bir cihazın bulunmamasına dikkat edilmelidir. Numune karıştırılır 
ve hermetik bir şişeye konulur. 

2.2.2.2 - Serbest Asit tayini 
•— Analiz Metodu 
Amonyum sülfat çözeltisinde serbest asit, 0,1 N sodyum hidroksit 

çözeltisi ile titre edilmek suretiyle tayin edilir. 
-— Cihazlar 
•— 200 ml lik ölçülü balon, 
— 100 ml lik pipet, 
— 50 ml lik tartı kabı, 
.— Terazi (1 mg duyarlıkta), 
Reaktifler 
ı — Sodyum hidroksit çözeltisi, 0,1 N ayarlı 
—• MetU kırmızısı çözeltisi, ı% 0,1 lik etanoldeki çözeltisi. 
— İşlem 
2.2.2.1 e göre hazırlanmış numuneden 1 mg duyarlıkla 10' g numu

ne tartılır. 
Bu numune 200 ml lik ölçülü balonda su ile çözülür. Çözülmeyen 

maddelerin çökmesi beklendikten sonra üzerinden 100 ml alınır, 0,1 ml 
(2 damla) metil kırmızısı belirteci katılıp karıştırıldıktan sonra 0,1 N 
sodyum hidroksit çözeltisi ile çok soluk sarı renge dönünceye kadar titre 
edilir. 

.— Hesaplama 
0,98 X v 

Serbest asitlik (sülfürik asit olarak) = 
an 

yüzde olarak 
Burada, 
m = Numunenin ağırlığı, g 
v : Kullanılan sodyum hidroksitin hacmi, ml 
12.2.2.3 - Amonyak halindeki Azotun tayini 
— Analiz Metodu 
Analiz Metodu amonyum sülfatın sodyum hidroksitle kaynatılarak 

amonyak gazının meydana getirilmesi esasına dayanır. 
— Cihaz 
Bu analiz için kullanılan cihaz (Şekil - 2") aşağıdaki parçalardan 

meydana gelmiştir : 
la) 500 ml lik uzun boyunlu ve dibi yuvarlak bir balon, 
lb) Resimde görüldüğü gibi iki yuvarlak damla tutucu veya Kjel-

dahl tüpü, 
c) 100 ml lik musluklu bir huni (a'da belirtilen balona sodyum 

hidroksit koymak için), 
ıd) Soğutucuyu düzene bağlama borusu, 
e) Soğutucu (Damıtma sırasında su buhannm tamamen yoğun

laşmasına yetecek boyda olmalıdır) 
f) Bir balon (ucunda 0,5 mm iç çapında kılcal borusu bulunan) 
g) 500 ml lik bir şişe. 
ı— Reaktifler 
— Sülfürik asit çözeltisi, ayar l ı : 0,2 N 
—. Taschiro belirteci : Aşağıdaki A ve B çözeltileri eşit miktarlar

da birbirlerine katılmak suretiyle elde edilir. 
A .Çözeltisi: Metil kırmızısı 0,1 g 

Etanol 100 ml 

IKanşım bir havanda ezilir, su banyosu üzerinde çözünmesi tamam
lanır. Gerekirse kullanmadan önce süzülür. 

B Çözeltisi : Metilen mavisinin sudaki % 1 lik çözeltisi, 4 ml 
Etanol 96 ml 

Taschiro belirtecinin dönüm noktasında P H = 5,5 dır. Bu anda renk 
kirl i gridir. Renk asitli ortamda menekşe, nötr ortamda ise yeşildir. 

—• Sodyum hidroksit çözeltisi : Değişik, litrede 400 g 
— Sodyum hidroksit çözeltisi : Ayarlı, 0,2 N 
— İşlem 
2.2.2.1 de açıklandığı gibi hazırlanmış numuneden yaklaşık olarak 

10 g alınır, 1 mg duyarlıkla tartılır ve 500 ml lik ölçülü balonda su ile 
çözüldükten sonra ölçü çizgisine kadar seyreltüir. 

Hazırlanan bu çözeltiden 25 ml alınarak Şekil - 2 deki (a) balo
nuna konur ve üzerine 200 ml su katılır. Balon içine kaynamayı düzen
lemek için cam bilya veya kaynama taşı konulduktan sonra damıtma 
cihazına takılır, (g) şişesine 50 ml ayarlı sülfürik asit ile birkaç damla 
belirteç ve 50 ml su katılır, (c) hunisine 20 ml derişik sodyum hidroksit 
çözeltisi konulduktan sonra (a) balonuna boşaltılır. Bu balonun içinde-
küer 300 ml oluncaya kadar (c) hunisi su ile yıkanır. Huni musluğu üs
tünde az miktarda su bırakılır, (g) şişesinde, saniyede 3 kabarcıktan 
fazla çıkmaacak şekilde ısıtılmak suretile, damıtma hızı ayarlanır. 200 -
250 ml damıtıldıktan sonra (f) balonu çıkarılır, (veya atmosfer basıncım 
elde etmek için huninin musluğu açılır) ısıtma durdurulur, soğutucu ve 
(f) balonu pisetle yıkanır, asidin fazlası 0,2 N sodyum hidroksit ile, 5-6 
damla, yaklaşık olarak 0,25 ml) Taschiro belirteci karşısında, titre edilir. 

•— Hesaplama 
500 

Azot miktarı = 0,0028 x (vl —v) x — 
25 

100 Vj — v 
x = 5,6 — yüzde olarak 

m m 
Burada, 
tm = Numunenin ağırlığı, g 
v = Titrasyonda kullanılan sodyum hidroksitin hacmi, ml 
v = Başlangıçtan (g) kabına konulan 50 ml ayarlı sülfürik asit 

için harcanan sodyum hidroksit hacmi, ml 
Yukarıda belirtilen metodlara göre yapılan 'muayene ve deney so

nuçlarının 1.2.2 ye uygun olup olmadığına bakılır. 

3 — PİYASAYA ARZ 

3.1 - İŞARETLEME 
Bu standarda uygun Olardak yapılan amonyum sülfatın ambalaj

larının üzerine kolayca okunabilecek ve silinmeyecek şekilde aşağıdaki 
bilgiler yazılmalıdır. 

•— Firmanın markası veya kısa adı, 
— Malın adı, 
Malm tipi, 
ı— Brüt ağırlığı, 
ı— Bu standardın işareti ve numarası (TS-856) şeklinde, 
— Türk Malı deyimi veya «TM» işareti 

3.2 - AMBALAJ» 
Amonyum sülfat en az 4 katlı kraft kâğıdından yapılmış torba, 

plastik astarlı jüt, polietilen ve benzeri asite dayanıklı plastik torbalar
da piyasaya arz edilir. 

—• Ambalajlı amonyum sülfat brüt 50 kg. olmalıdır. 

4 — ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
4.1 - İmalâtçı veya satıcı, istendiğinde, standarda uygunluk beyan

namesi vermek veya göstermek zorunluğundadır. 
Bu beyannamede satış konusu malm : 
ıa) 1. Bölümde belirtilen özeliklerde olduğunun, 
lb) 2. Bölümdeki muayene ve deneylerin yapılmış ve uygun sonuç 

alınmış bulunduğunun, 
belirtilmesi gerekir. 

4.2 - Bu standarda göre yapılacak malm ambalajı üzerine gerekti
ğinde 3.1 de belirtüen Türkçe bilgilerin yanısıra ve Türkçesinden daha 
büyük ve belirli olmamak üzere, ihraç edilecekleri memleketlerin anla
yacağı dilde karşılıkları da yazılabilir. 

5 — TÜRK STANDARDLARININ U Y G U L A N M A S I H A K K I N D A 
TÜZÜK HÜKÜMLERİNE GÖRE Y A P I L A C A K İŞLEM 

15.1 - Denetleme görevi, denetlenen mallann dokunma ve bakma 
gibi duysal yollarla incelenmesi yapılmak; tantana yoluyla muayene edil-
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mek; gerektiğinde fiziksel ve kimyasal deneyler yapılmak veya yaptı
rılmak suretiyle yerine getirilir. 

5.2 - Denetleme yapılırken numune alınması gereken hallerde mal
dan, bu standardın 2.1 maddesinde yazılı usul, şekil ve sayıda numune 
alınır ve Tüzük'ün bu yöne ilişkin hükümleri yerine 'getirilir. 

ölçüler mm dir. 

b . K E N A f K A R l i N C e H U ' P 
' B İ U E C E M l R 

Şekil — 1 Numune alma aleti (Sonda) 

Şekil — 2 Adî basınç altında çalışan damıtma cihazı 

Asetik Asit 
TS 869 UDK 547.2.92 

0 — KONU, TARİF, K A P S A M 

0.1 - KONU 

iBu standart, asetik asitin tarifine, sınıflandırma ve özeliklerine, 
muayene ve deneylerine, piyasaya arz şekli ile denetleme esaslarına 
dairdir. 

0.2 - TARİF 
Asetik asit, kimyasal bileşimi OH^COO'H olan ve deriye değdiğinde 

şiddetli yanıklar meydana getiren, berrak ve renksiz bir organik asittir. 

0.3 - KAPSAM 
Bu standart, selüloz asetat ve asetat plastikleri ile asetik asit an-

hidriti ve çözücü olarak kullanılan esterlerin imalinde, tekstil, lastik 
ve üâç sanayiinde ve bir çok organik mamuller için asetil grubunun 
kaynağı olarak kullanılan asetik asiti kapsar. 

Laboratuvar işlemlerinde reaktif olarak kullanılan analitik saflık
taki asetik asit ile gıda sanayiinde kullamlan asetik adisi kapsamaz. 

1 — SINIFLANDIRMA V E ÖZELİKLERİ 

1.1 - SINIFLAR 
Asetik asit, içinde bulunan asetik asit miktarına ve kullanüış yer

lerine göre dört smıfa ayrılır : 
— Sınıf 1 — Saf buzlu asetik asit 
— Sınıf 2 — Saf seyreltik asetik asit 
— Sınıf 3 — Teknik buzlu asetik asit 
— Sınıf 4 — Teknik seyreltik asetik asit 
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1.1.1 - Tipler 

— Eaf ve teknik seyreltik asetik asitin konsantrasyonlarına göre 
aşağıda Delirtilen tipleri vardır : 

Tip 1 — >% 80 lik 

Tip 2 — % 60 lık 
Tip 3 — % 40 lık 

1.2 - ÖZELİKLER 
Asetik asitin fiziksel ve kimyasal özelikleri Çizelge — 1 de gös

terilmiştir. 

ÇİZELGE 1 — Asetik Asidin Fiziksel ve Kimyasal özelikleri 
Saf seyreltik asetik asit Teknik seyreltik asetik asit 

özellikler Saf buzlu asetik asit Tip 1 
A 

Tip 2 Tip 3 Teknik buzlu asetik asit Tip 1 
A 

Tip 2 Tip 3 

Görünüş Berrak olmalı, tortu ve süspansiyon halinde safsızlıklar bulunmamalıdır. 
Renk Renksiz Renksiz veya açık saman rengine 

kadar değiş en renklerde 
ISu, % —, 20 40 60 —- 20 40 60 

Kristalleşme noktası, °C, en az 15,7 ,— — Buharlaşma kalıntısı, % max 0,01 0,03 0,02 
98 

0,06 
Asetik asit, % min 08,5 80 60 40 

0,02 
98 80 60 40 

Demir (Fe) r ppm, max 2 2 , , 
Diğer ağır metaller ppm, max 5 5 20 20 
Klorür, ppm, max 15 50 35 100 
Toplam sülfat, ppm, max 15 ©0 35 ıoo 
Formik asit, >% max 0,15 0,12 0,09 0,06 0,35 0,30 0,20 0,15 
Asetaldehit, ı% max 0,05 0,04 0,03 0,02 0,15 0,15 0,0© 0,06 

2 — İHZAR V E İMALÂTA AİT M U A Y E N E V E D E N E Y L E R 

2.1 - NUMUNE ALMA 

(Numunenin alınmasında, analize hazırlanmasında, saklanmasmda 
ve muayenesinden önce, her sınıf asetik asite aşağıdaki hususlar uygu
lanır. 

— Numuneler kapalı bir yerde alınmalıdır. 
— Numune alma aleti kuru ve temiz olmalıdır. 
— Numune alınırken, ambalaj içindeki asitin, numune alma ale

tinin, numunenin konulacağı şişelerin ve alınan numunenin herhangi bir 
şekilde kirlenmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

—• Alınan numunenin temsilî olabilmesi için, numunenin alına
cağı, kabı, dikkatli bir şekilde yuvarlamak veya çalkalamak suretiyle, 
kabın içindeki asitin mümkün olduğu kadar iyi karışması sağlanma
lıdır. 

— Numuneler, temiz ve kuru hermetik cam veya numunenin ya
pısını etkilemeyen maddelerden yapılmış kaplarda tutulmalıdır. 

— Numune kabı, kapağın 10 mm altına kadar doldurulmalıdır. 
— Asetik asit daima sıvı halde iken numune alınmalı ve katı halde 

ise 30 " C ı geçmeyen sıcaklıklarda sıvı hale gelmesi sağlanmalıdır. 
at-

-—• Numune konulduktan sonra, her kabın ağzı kapatılmalı ve ka
bın üzerine numune alma tarihi, maddenin üretim tarihi veya seri nu
marası ve numuneyi alanların isimleri açık olarak yazılmalıdır. 

2.1.1 - NUMUNE SAYISI VE MİKTARI 

Aynı imalâttan doldurulan asetik asitlerin bulunduğu kapların 
tümü bir parti sayılır. Bir partide bulunan kapların sayısı ile bunlardan 
kaç tanesinin numune alınmak üzere ayrılacağı Çizelge — 2 de göste
rilmiştir. 

ÇİZELGE 2 — Partiden ayrüacak kap sayısı 

Partideki kap sayısı 
(Nı) 

2 • 
'9 • 

28 
65 

126 
217 
344 
513 
T30 

8 

'27 
164 

1215 
21© 
•343 
512 
729 

1000 

Numune alınmak üzere 
ayrılacak kap sayısı 

(n) 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
12 1000 ve daha yukarı 

Partideki eşit hacimli kaplar, numune almaya elverişli bir şekilde 
dizilir. Partideki kap sayısı (N)ı ve Çizelge — 2 ye göre (n) sayıda 
kap, numune alınmak üzere ayrılacaksa, (N/n) oranından elde edilecek 
(r) sayısı, gerekirse bir tam sayıya yuvarlatılır ve numune alanın ka
rar vereceği bir yerden başlayarak, kaplar 1, 2, 3, , r diye sayılır 

ve r inci kap, içinden numune alınmak üzere ayrılır. Bu işleme Çizelge 
2 nin ikinci sütununda belirtilen kap sayısı tamamlanıncaya kadar 
devam edilir. Bu işlem, parti içinde bulunabilen başka hacimli kaplar 
için de ayrı ayrı uygulanır. 

2.1.2 - Numunelerin alınması 
2.1.2.1 - Damacana ve şişelerden numune alma 
Gerekli miktarda numuna Şekil — 1 de gösterilen camdan yapıl

mış numune alma aleti ile çekilir ve numune şişelerine konulur. Nu
mune alma aleti, şekilde görülen halkalardan tutulur, üst deliği baş 
parmakla kapalı olarak numune alınacak kabın içine daldırılır. Aletin 
alt ucu, kabın içindeki asetik asit numunesinin üstten yaklaşık olarak 
2/3 üne kadar batırıldıktan sonra baş parmak kaldırılarak numunenin 
tüpün içinde yükselmesi sağlanır. Numune alet içinde yükselince üst 
delik tekrar baş parmakla kapatılarak alet dışarı çekilir. 

2.1.2.2 - Stok depolarından numune alma 
Şekil —ı 2 de görülen numune alma aleti kullanılır. Asetik asitin 

üst yüzeyi ile tabanı arasındaki yükseklik üçe bölünür ve her yüksek
likten ayrı ayrı doldurularak numune alınır. 

Numuneler birleştirilir, temiz ve hava sızdırmayan şişe veya şi
şelere doldurulur. 

2.1.3 - Deney numunesi : 
2.1.2 de belirtilen şekilde alman numuneler temiz, kuru ve ağzı 

kapaklı bir kapta birleştirilir ve kapağı kapatıldıktan sonra çalkalanır. 
Bu kaptan her partiyi veya depoyu temsilen beheri 1000 g lık 4 deney 
numunesi almır. Bu numuneler kuru, temiz ve traşlı cam kapaklı şi
şelere konulur ve ağızları mühürlenir. 

NOT — Asetik asit deriye değdiğinde yakar ve kavurur. Numu
nelerin alındığı, birleştirildiği ve deney numunesinin hazırlandığı yer
lerde asitin dökülmesi veya şişelerin kırılması gibi kazalarda hemen 
kullanılmak üzere bol su bulundurulmalıdır. Deriye değmiş ise, bol su 
ve sabunla yıkanmalı ve üzerine magnezyum hidroksit veya sodyum 
bikarbonat sürülmelidir. Numune alan ve hazırlayan kimse, lastik veya 
plastik eldiven, gözlük, çizme ve önlük kullanarak iş emniyeti kural
larına uygun hareket etmelidir! 

2.2 — MUAYENE MET ODLARI 

2.2.1 - Genel hususlar 
2.2.1.1 - Kullanılacak su ve reaktifler 

Kullanılacak reaktifler analitik saflıkta olmalı ve işlemlerde yal
nız damıtık su kullanılmalıdır. 

2.2.1.2 - Tanık deney 
iBütün volumetrik analizlerde sadece su ve analiz için gerekli 

miktarda reaktifler kullanılarak aynı analiz şartları altında bir «Ta
nık Deney» yapılmalıdır. 

2.2.1.3 - Paralel deney sayısı 

Her tayinin sonucu, paralel olarak yürütülen 2 deney sonucunun 
ortalaması olarak verilmelidir. 



— 29 — 

2.2.1.4 - Numuneden tartım alınması 
Analiz için hazırlanmış numuneden tartım, bir tartım pipeti 

(Lunge-Rey pipeti) ile alınır. Pipet camdan yapılmış olup Şekil - 3 te 
görüldüğü gibi iki parçalıdır. Tüp şeklinde olan alt kısım ile pipetin 
boynu arası traşlıdır. Kullanılmadan önce traşlı kısım kalın musluk 
yağı ile hafif yağlanmalıdır. Pipet asetik asit ile doldurulduktan son
ra, musluğun ucundan düşey tutulduğunda tüp kısmı pipetin boynun
dan ayrılmamalıdır. Pipetin balon kısmına numune doldurulduktan 
sonra, pipet tüpe oturtulur ve bir çengel ile kefeye asılarak terazide 
tartılır. Numune erlene veya behere alındıktan sonra tekrar tartılır. 

2.2.1.5 - Ayarlı çözelti kullanılan hallerde çözeltinin faktörü he
saplanmada dikkate almmalıdır. 

2.2.1.6 - Her muayene sonucunun Çizelge - 1 de belirtilen özelik
lere uyup uymadığına bakılmalıdır. 

2.2.2 - Fiziksel ve kimyasal muayeneler 
2.2.2.1 - Gözle inceleme ve renk tayini 
Numuneden 25 ml almır, bir deney tüpüne konulur ve iyice karış

tırılır. En az 10' dakika bekletildikten sonra numunenin rengi, berrak
lığı, tortu ve süspansiyon durumları gözle incelenir. 

2.2.2.2 - Kristalleşme noktası tayini (Buzlu asetik asit için) 
Boyutları 25 x 150 mm olan temiz ve kuru bir deney tüpü 2/3 

üne kadar numune ile doldurulur, içerisine 0,1 °C taksimatlı bir ter
mometre batırılır. Tüp 10 — 11 "C a ayarlı bir su banyosuna konulur. 
Numune su içine tamamen batmış olmalıdır. Termometre tahmin edi
len kristalleşme noktasının yaklaşık olarak 2 °C altına düşünceye ka
dar, tüp sallanmadan bekletilir. Tüp sudan çıkarılır. Ve küçük kristal
lerin meydana gelmesi için termometre ile hızla karıştırılır. Kristal
leşme başlaymca sıcaklık artar ve sonra bir kaç dakika değişmez ka
lır. Değişmez sıcaklığa erişilince, karıştırma durdurulur ve termomet
re haznesi kristalleşen numunenin ortasında olacak şekilde tutuluarak, 
sıcaklık okunur. Bu okunan değer kristalleşme noktası olarak kay
dedilir. 

NOT — 
—• Numunenin, tayin sırasmda rutubet almamasına dikkat edil

melidir. 
— Eğer, soğutma ve karıştırmadan sonra sıcaklık artışı 3 u 

geçerse, bulunan kristalleşme noktası gerçeğinden düşük çıkacağı için 
deney tekrarlanmalı ve aşın soğutma farkı daha az tutulmalıdır. 

— Soğuk sudan çıkarıldıktan sonra hızlı karıştırmaya rağmen 
kristalleşme başlamıyorsa, termometre çıkarılır ve daha önce hazır
lanmış asetik asit kristallerine değdirilir. Tekrar hızla numune içe
risine batırılır, kanştırmaya devam edilir. 

— Kristalleşme noktası ile asetik asit yüzdesi arasındaki bağıntı 
Şekil — 4 te görülmektedir. 

2.2.2.3 - Buharlaşma kalıntısı tayini 
100 g numune, darası alınmış ve su banyosu üzerine yerleştiril

miş bir platin kapsülde dikkatle buharlaştırılır. Kalıntı bir etüvde 120 
+ 2°C da bir saat bekletilir. Desikatörde soğutulur ve tartılır. Ka
lıntı, numunenin ağırlığına göre yüzde olarak hesaplanır. 

NOT — Kalıntı, demir tayini için saklanır. 
— Hesaplama : 

nij 
Buharlaşma kalıntısı = —< — . — x 100 yüzde 

m 
olarak. 

Burada : 
nij = Kalıntı ağırlığı, g 
m = Numune ağırlığı, g 
12.2.2.4 - Asetik asit tayini (CH COOH) 
— Reaktifler 
— Sodyum hidroksit çözeltisi, N 
— Fenolftalein belirteci, 
ı— İşlem 
Çizelge — 3 de gösterilen miktarda numune duyarlı olarak tar

tılır ve içinde 50 ml yeni kaynatılmış ve soğutulmuş damıtık su bulu
nan 250 ml lik bir erlene aktarılır. 

ÇİZELGE 3 — Asetik asit yüzdesine göre alınacak numune miktarları 

Asetikasit Numunenin yaklaşık 
% ağırlığı g 

©8 — 100 2,5 
(80 3,0 
60 4,0 
40 6,0 

0,5 ml fenolftalein belirteci katılır ve N sodyum hidroksitle titre 
edilir. 

— Hesaplama : 
1 ml N NaOH = 0,06005 g CH 3COOH 

0,06005 V 
Asetik asit miktarı = — — x 100 yüzde olarak 

m 
Burada : 
V = Titrasyonda kullanılan N NaOH, ml 
m = Numunenin ağırlığı, g 
2.2.2.5 - Demir (Fe) tayini 
— Cihaz 
— Nessler tüpleri, 100 ml lik 
— Büret, 10 ml lik 
— Ölçülü balonlar, 100 ml lik 
— Reaktifler 
— Hidroklorik asit, içinde demir bulunmayan, d = 1,16 
— Tiyoglikolik asit, % 50 lik 
— Amonyak çözeltisi, d = 0,880 
— Standart demir çözeltisi, 1 ml de 0,00001, g demir 

olmalıdır. 
0,1000 g elekrolitik Fe alınır, 50 ml (1 :9) oranında seyreltilmiş 

nitrik asitte (HN0 3) çözülür, kaynatılarak azot oksitler uçurulur ve 
su ile 1 litreye seyreltilir. Bu çözelti de 0,2 M H N 0 3 ile 10- kez sey
reltilerek kullanılır. 

Bunun 100 ml sine 10 ml N amonyum tiyosiyanat katılır ve kul
lanılır. 

Normal amonyum tiyosiyanat çözeltisi 76,1 g amonyum tiyosi-
yanadın suda çözülmesi ve 1 litreye seyreltilmesiyle elde edilir. 

•— İşlem 
2.2.2.3 te elde edilen buharlaşma kalıntısı kızıl dereceye kadar ısı

tılır ve köpükler bitinceye kadar ısıtmaya devam edUir. Kapsül soğu
tulur, külün üzerine 5 ml hidroklorik asit katılır. 10 ml su koyarak 
çözülünceye kadar ısıtılır. 20 °C a kadar soğutulur ve 100 ml lik bir 
ölçülü balona aktarılır. Berrak bir çözelti elde etmek için gerekirse 
süzülür. Su ile 100 ml ye seyreltilir ve iyice karıştınlır. B u çözeltiden 
26 ml almır ve Nessler tüpüne konulur. İki damla (Yaklaşık 0,1 ml) 
tiyoglikolik asit ve sonra, ancak karıştırıldığı zaman kaybolan pembe 
renk meydana gelinceye kadar damla damla amonyak çölzeltisi katılır. 
0,5 ml aşın amonyak çözeltisi koyduktan sonra, su üe 100 ml ye sey
reltilir ve iyice karıştınlır. 

İkinci bir Nessler tüpüne 05 ml su, ik i damla tiyoglikolik asit 
ve 0,5 ml amonyak çözeltisi konulur. Büret standart demir çölzeltisi 
ile doldurulur. Devamlı kanştırılarak büretten standart demir çölzel
tisi katılır. Birinci Nessler tüpü ile ikincisinde aynı renk elde edüince 
demir çözeltisi katkısı durdurulur. 

— ı Hesaplama : 
0,00001 V 

Demir miktarı = — ppm. 
m 

Burada; 
V - Titrasyonda kullanılan standart demir çözeltisi, ml 

m = 2.2.2.3 te alman numune miktan, g 
2.2.2.6 - Kloriir tayini 
— Cihaz 
— Nessler tüpleri, 100 ml Uk 
— ölçülü balon, 250 ml lik 
— Reaktifler 
— Nitrik asit çözeltisi, 5 N 
— Gümüş nitrat çözeltisi, % 5 lik 
—• Hidroklorik asit çözeltisi, 002 N , ayarlı. 
— İşlem 
25 ml numune 250 ml lik bir ölçülü balona konulur ve işarete kadar 

su ile seyreltilerek iyice çalkalanır. 

NOT — Su katıldığında bulanıklık olmuşsa süzülmelidir. Süzüntüde 
kalan bulanıklık parafinik kirlenmelerden ileri gelebilir. Çözeltiyi uygun 
çözücü ile yıkamak gerekir. 

Çizelge — 4 te belirtilen miktarlardaki çözelti Nessler tüpüne ko
nulur, 2 ml nitrik asit çözeltisi katılır ve su ile 100 ml ye seyreltilir. 1 ml 
gümüş nitrat çözeltisi konulur ve iyice karıştınlır. 
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ÇİZELGE — 4 Numune tiplerine göre nessler tüpüne konulacak 
250 ml seyreltil miş çözelti miktarları 

Çözelti miktarı 
Numune tipi ml 

Saf buzlu % 99,5 — 100 lük 50 
Saf seyreltik •% 80; 60 ve 40 lık 15 
Teknik buzlu % 98 — 100 lük 20 
Teknik seyreltik 1% 80; 60 ve 40 lık 7,5 

NOT — Çözeltinin geri kalan kısmı 2.2.2.8 teki «diğer ağır metalle
rin tayini» için saklanmalıdır. 

İkinci Nessler tüpüne 2 ml nitrik asit ve 1 ml hidroklorik asit konu
lur. Su ile 100 ml ye seyreltilir, 1 ml gümüş nitrat çözeltisi katüır ve iyice 
karıştırılır. 

5 dakika karanlıkta bekletildikten sonra birinci Nessler tüpünde 
meydana gelen bulanıklık ikincisindekinden az ise, numunedeki klorür 
miktarı Çizelge — 1 deki sınırın içinde demektir. 

2.2.2,7 - Toplam sülfat tayini 

— Cihaz 
— Nessler tüpleri, 50 ml lik 
— Reaktifler 
— fSodyum karbonat çözeltisi, N 
— Hidroklorik asit çözeltisi, N 
— Baryum klorür çözeltisi, >% 10 luk 
— Standart sülfat çözeltisi, ,1 ml de 0,0001 g S0 4 bulunur. 20,8 ml 

0,1 N sülfürik asidin 1 litreye seyreltilmesiyle hazırlanır. 

— İşlem 
Çizelge — 5 te belirtilen miktardaki numune üzerine 0,2 ml sodyum 

karbonat çözeltisi konulur ve su banyosunda kuruluğa kadar buharlaştı-
rıur. 

Numune miktarı 
Numune tipi ml 

Saf buzlu % 99,5 — 100 lük 50 
Saf seyreltik % 80; 60 ve 40 lık 15 
Teknik buzlu % 98 — 100 lük 20 
Teknik seyreltik % 80; 60 ve 40 lık 7,5 

Buharlaşma kalıntısı 15 ml su ve 1 ml hidroklorik asitte çözülür, 
ve süzüntü Nessler tüpünde toplanır. 2 ml baryum klorür çözeltisi katılır, 
su ile 50 ml ye seyreltilir ve iyice karıştırılır, 5 dakika bekletilir ve tek
rar karıştırılır. 

İkinci Nessler tüpündeki 5 ml suya, 7,5 ml standart sülfat çözeltisi, 
0,2 ml sodyum karbonat, 1 ml hidroklorik asit ve 2 ml baryum klorür çö
zeltisi katılır. Su ile 50 ml ye seyreltilir ve iyice karıştırılır, 5 dakika bek
letilir ve tekrar karıştırılır. 

Birinci Nessler tüpünde meydana gelen bulanıklık ikincisinden az ise 
numunedeki toplam sülfat miktarının Çizelge — 1 deki sınırın içinde kal
dığı anlaşılır. 

2.2.2.8 - Diğer ağır metaller tayini 
— Cihaz 
— Nessler tüpleri, 50 ml lik 
— Reaktifler 
— Amonyak çözeltisi, d = 0,880 
— Sodyum sülfür çözeltisi, % 10 luk 
— Standart kurşun çözeltisi, 1 ml de 0,00001 g Pb bulunur. 
1,831 g kurşun asetat Pb (C 2 H 3 0 2 ) 3 H 2 0 , 100 ml suda çözülür (ge

rekirse bulanıklığı gidermek için bir kaç damla CHjCOOH katılır) ve 1 
litreye seyreltilir. Bu çözeltinin 10 ml si 1O0O ml ye seyreltilir. 

— İşlem 
Tayin, 2.2.2.6 da hazırlanan seyreltik çözeltinin bir kısmı ile yapılır. 

Çizelge — 6 da belirtilen miktardaki numune Nessler tüpüne alınır. 
ÇİZELGE — 6 Diğer ağır metallerin tayini için 2.2.2.6 da hazırlanan 

seyreltik çözeltiden numune tiplerine göre alınacak miktarlar 

Çözelti miktarı 
Numune tipi ml 

Saf buzlu % 99,5 — 100 lük 40 
Saf seyreltik % 80; 60 ve 40 lık 40 
Teknik buzlu % 98 — 100 lük 10 
Teknik seyreltik % 80; 60 ve 40 lık 10 

Turnusol kâğıdı kullanarak, çözelti alkali oluncaya kadar amonyak 
çözeltisi konulur ve su ile 50 ml ye seyreltilir. 2 damla (yaklaşık 0,1 ml)' 
sodyum sülfür çözeltisi katüır ve iyice karıştınlır. 

İkinci bir Nessler tüpüne 40 ml su, 2 ml yeni hazırlanmış standart 
kurşun çözeltisi ve 1 ml amonyak çözeltisi konulur. Su ile 50 ml ye sey
reltilir, 2 damla sodyum sülfür çözeltisi katılır ve iyice karıştırılır. 

İki Nessler tüpündeki çözeltilerin görünüşleri karşılaştırılır. 
2.2.2.9 - Formik asit tayini 
— Reaktifler 
— Sodyum Hidroksit Çözeltisi, 2 N 
— Sodyum Hipobromit Çözeltisi, 0,1 N . 
1100 ml sodyum hidroksite (NaOH), 500 ml su ve 2,8 ml brom ka

tılır ve çözününceye kadar karıştırılır. Su ile 1 ütreye seyreltilir ve iyice 
karıştırılır. 

— Potasyum iyodür çözeltisi, % 25 lik 
—• Hidroklorik asit, 5 N 
— Sodyum tiyosülfat çözeltisi, 0,1 N 
— İşlem 
Bir iyot şişesine 100 ml su ve 25 ml sodyum hipobromit çözeltisi 

konulur. Brom buharlarının kaçması önlenerek, 10 g numune katılır, 5 
dakika bekletilir, 5 ml potasyum iyodür çözeltisi ve 20 ml •hidroklorik 
asit koyduktan sonra serbest kalan iyot sodyum tiyosülfat üe titre edilir. 

Yukarıdaki işlem numune kullanmadan aynı miktarlardaki reaktif-
lerle tekrar edilir. 

— Hesaplama 
1 ml 0,1 N sodyum tiyosülfat = 0,00123 g HCOOH 

0,0023 (V 2 — V,) 
Formik asit miktarı = x 100 yüzde olarak, 

m 
Vj = Numune ile yapılan işlemde harcanan sodyum tiyosülfat 

miktarı, ml 
V 2 = Numunesiz yapılan işlemde harcanan sodyum tiyosülfat mik

tarı, ml 
m = Numunenin ağırlığı, g 
2.2.2.10 - Aset Aldehit tayini 
—• Reaktifler 
— Sodyum bisülfit çözeltisi, yaklaşık % 1,25 lik 
-—• İyot çözeltisi, 0,1 N , ayarlı. 
— İşlem 
1250 ml lik cam kapaklı şişeye 50 ıml su konulur, 10 g numune ve 

10 ml sodyum bisülfit çözeltisi katılarak iyice çalkalanır ve 30 dakika 
bekletilir. Bisülfi'tin fazlası iyot çözeltisi ile titre edilir. 

Yukarıdaki işlem numune kullanmadan aynı miktarlardaki reak-
tiflerle tekrar edüir. 

— Hesaplama 
İl ml 0,1 N iyot çözeltisi = 0,0022 g CHjCHO 

0,0022 (V 2 — V t ) 
Aset aldehit miktarı = — — x 100 yüzde olarak. 

m 

Burada: 
Vj = Numune ile yapılan işlemde harcanan iyot çözeltisi mik

tarı, ml 
V 2 = Numunesiz yapılan işlemde harcanan iyot çözeltisi mik

tarı, ml 
m — Numunenin ağırlığı g. 

3 — PİYASAYA ARZ 

S.l - İŞARETLEME 

3.1.1 - Asetik asit, şişe ve damacanalar içinde piyasaya arzedildi-
ğimde her şişe, damacana ve bunların konulduğu ambalajlar üzerine en 
az 1 metre mesafeden okunacak büyüklükte ve silinmeyecek şekUde 
aşağıdaki bilgiler yazılmalı veya bu bilgilerin bulunduğu bir etiket za
manla düşmeyecek şekilde yapıştırılmalıdır. 

.— Firmanın markası veya kısa adı, 
— Asetik asit deyimi, sınıf ve tipi, 
.— Net ağırlığı kg veya g 
— Bu standardın işareti ve numarası TS 869 şeklinde 
w- Türk Malı deyimi veya T M işareti, 
13.1.2 - Asetik asit kapları üzerine, taşıma ve depolama bakımından 

aşağıdaki tavsiyelerin yazılı olduğu bir etiket yapıştırılmahdır. 
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— Kullanırken yeterli havalandırma yapılmalıdır. 
— Cilde ve göze değmesin, yakar. 
ı—' Cilde ve göze değdiğinde en -az 15 'dakika devamlı bol su ve sa

bunla yıkayın. Yıkadıktan sonra üzerine magnezyum hidroksit veya sod
yum bikarbonat sürün. Göze değdiğinde gecikmeden doktora gidin. 

ı— Kabı çok dikkatli açın. 
— Kapları yerinden oynatmadan önce, ağzının kapalı olup olma

dığım kontrol edin. 
•— Kapların içindeki asidi boşaltmada basınçlı hava kullanmayın, 

özel boşaltma cihazından yararlanın. 
ı—• Yere asit dökülürse, dökülen yeri ve etrafını bol su ile yıkayın. 
— Eğer donmuşsa, asit kabım sıcak bir yere dikkatle taşıyarak 

erimeyi sağlayın 
—• Depolama yeri 20 °C un altında olmalıdır. 
'— Kapları patlayıcı ve yanıcı maddelerden uzakta depolayın. 

3.2 - AMBALAJ : 

— Saf buzlu asetik asit ve saf seyretlik asetik asitler, 5O0ı g, 1 kg, 
2,5 kg, 5 kg, ve 10 kg lıık cam veya poüetilen şişelerde 25 kg ve 50 kg 
lık cam veya poüetilen damacanalarda, 

— Teknik buzlu asetik asit ve teknik seyreltik asetik asitler net 5 
kg ve 10 kg lık cam veya poüetilen şişelerde, 25 kg ve 50 kg lık cam 
veya polietüen damacanalarda piyasaya arzedilir. 

•— Cam veya plastik şişe ve damacanaların ağzı vida kapaklı ol
malı ve hava sızdırmayacak şekilde kapatılmalıdır. Kapak ile ağız ara
sında polietüen conta kllanılabiür. 

Kapak ile kabın boynu arasmdaki açıklık uygun yapıştırıcı bulu
nan poüetilen bir bantla kapatılmalıdır. 

— Şişe ve damacanalar tahta ambalajlar içine konulabilir. Tahta 
ambalajların köşelerinde tahtalar birbirine geçmiş olmalı ve çivi ile veya 

çelik tellerle sağlajmlaştırılmalıdır. Şişe veya damacanaların arası ıki-
zelgur, cam yünü veya asbest ıtozu ile doldurulmalıdır. Tabana şişe kırıl
dığı veya damacana sızıntı yaptığı zaman asidi emecek kadar kuru, ince 
cüruf tozu veya kizelgur yayılmalıdır. Küçük kaplar, ambalajlar içinde 
piyasaya arzedildiğinde, 'ambalajlar üzerine etiket konularak 3.1 deki 
bilgiler yazılmalıdır. 

4 — MÜTEFERRİK HÜKÜMLER 

4.1 - İmalâtçı veya satıcı istendiğinde bu standarda uygunluk be
yannamesi vermek veya göstermek zorunluğundadır. 

Bu beyannamede satış konusu inalın : 
a) 1. Bölümde belirtilen özeliklerde olduğunun, 
b) 2. Bölümdeki muayene ve deneylerin yapılmış ve uygun sonuç 

alınmış bulunduğunun, 
belirtilmesi gerekir. 

4.2 - Bu standarda göre yapılacak mal üzerine, gerektiğinde 3.1 de 
belirtilen Türkçe işaretlerin yanı sıra ve Türkçesinden daha büyük ve 
belirli olmamak üzere, ihraç edilecekleri memleketlerin anlayacağı dilde 
karşılıkları da yazılabilir. 

5 — TÜRK STANDARDLARENIN U Y G U L A N M A S I H A K K I N D A 
TÜZÜK HÜKÜMLERİNE GÖRE Y A P I L A C A K İŞLEM 

ö.l - Denetleme görevi, denetlenen malların bakma gibi duysal yol
larla incelenmesi yapılmak, tartma yoluyla muayene edilmek, gerekti
ğinde fiziksel ve kimyasal deneyler yapılmak veya yaptırılmak sure
tiyle yerine getirilir. 

5.2 - Denetleme yapılırken numune alınması gereken hallerde mal
dan, bu standardın 2.1 maddesinde yazılı usul, şekil ve sayıda 4 takım 
numune alınır ve Tüzük'ün bu yöne ilişkin hükümleri yerine getirilir. 
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Şekil — 4 de Kristalleşme noktası ile asetik asit miktarı arasındaki bağıntı 

Çinko Kaplama 
(Sıcak daldırma ile) 

TS 914 UDK 669.586 
0 — KONU, TARİF, K A P S A M 

0.1 - KONU : 

Bu Standard, sıcak daldırma metodu ile yapılan çinko kaplamanın 
tarifine, nınıflandırma ve özelliklerine, çinko kaplanmış (malzeme ve par
çaların muayene ve deneylerine, piyasaya arz şekli ile denetleme esas
larına dairdir. 

0.2 - TARİFLER : 

0.2.1 - Çinko kaplama: 

Çinko kaplama, sade karbonlu çelikten imal edilmiş yuvarlak, yassı, 
köşeli malzeme ile profillerden yapılmış parçaların yüzeylerinin taşın
ma, depolanma ve kullanımları sırasında atmosferik ortamın etkisiyle 
meydana gelebilecek korozyondan korunması amaciyle, gerekli temizlik 
yapıldıktan sonra eritilmiş saf çinkoya tüm olarak daldırılarak yeterli 
kalınlıkta elde olunan çinko tabakalarıdır. (Kaplamanın dayanıklılığını 
artırmak amaciyle, uygun kimyasal maddelerin çözeltisi kullanılarak 
kaplanan yüzeyde passifleştirme sağlayan işlemler, metodun devamı 
sayılır.) 

0.2.2 - Çelik parçalar : 

Çelik parçalar, talaş çıkartmak, kesmek, delmek, dökmek ve ben
zeri işlemlerle şekillendirilmiş, sıcak ve soğuk haddeleme, döğme, çekme, 
presleme yolu ile biçimlendirilmiş parçalardır. 

0.2.3 - Çelik tel: 

Çelik tel, çelik kangal çubukların (Filmaşin) tel çekme makinesin
den geçirilmesi suretiyle elde edilen daha küçük daire kesitU uzun teldir. 

0.2.4 - Malzeme anma çapı ve malzeme anma et kalınlığı: 

Malzeme anma çapı ve malzeme anma et kalınlığı, sade karbonlu 
çelik malzemenin kaplanmadan önceki çapını ya da et kalınlığını belirten 
değerdir (mm olarak). 

0.2.5 - Deney örneği : 

Deney örneği, kaplanmış parçanın büyüklüğü, ağırlığı ve kesilerek 
gerekli numune alınmaması nedeniyle, ortaya çıkacak olağanüstü haller 
ile aynı zamanda kaplama işleminin yeterli bir şekilde yapıldığını incele
mek amaciyle madde 2.2.2.3 deki deneyin uygulanacağı hallerde yarar-
lanüan örneklerdir. Deney örnekleri, kimyasal yapısı ve mümkün olabi
len hallerde et kalınlığı da ana malzemenin aynı, boyutu ortalama 15 - 20 
cm 8 - 1 0 cm olan ve bir köşelerinden 6 mm çapmda delinmiş dikdört
gen biçiminde olmalıdır. 

0.3 KAPSAM. 

Bu standard, tariflerde belirtilen çelik parçaların ve çelik tellerin 
yüzeylerin uygulanan sıcak daldırma metodu ile çinko kaplamayı kap
sar. Elektrolitik kaplama, vakum'da kaplama çinko ile sementasyon ve 
sıvı metal püskürtme metodlarıyla yapüan çinko kaplamalar ile su al
tında kullanılacak her çeşit sade karbonlu çelik ve katıklı çelik malze
menin, düz ve oluklu saçların sıcak daldırma suretiyle çinko kaplama
larını (TS 822) kapsamaz. 

1 — SDTCFLANDDIMA V E ÖZELİKLER 

1.1 - SINIFLAR VE TİPLER : 

Çinko kaplama, kaplanacak malzemenin şekline göre 4 sınıfa ay
rılır. 

1.1.1 - Sınıflar : 
1.1.1.1 - Sınıf 1 
Şekillendirilmiş çelik parçalara uygulanan kaplamalar. 
1.1.2 - Sınıf 2 
.Sade karbonlu çelikten herhangi bir tip döküm suretiyle veya dö-

ğülerek yapılmış parçalara uygulanan kaplamalar 
1.1.1.3 - Sınıf 3 
Yuvarlak, yassı, köşeli ve profilli dolu malzemeye uygulanan (Bo

ru ve boru ekleme parçaları hariç) kaplamalar. 
1.1.1.4 - Sınıf 4 
IÇubuk ve tellere uygulanan kaplamalar 
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1.1.2 - Tipler : 

Yukarıda belirtilen 4 sınıf çinko kaplama, malzeme anma çapına 
ve et kalınlığına göre 12 tipe ayrılır. Bu tipler aşağıdaki maddelerde 
gösterilmiştir. 

I. 1.2.1 - Sınıf 1, Tip 1 
Malzeme anma et kalınlıkları 5 mm ve daha çok olanlar. 
II. 1.2.2 - Sınıf 1, Tip 2 
Malzeme anma et kalınlıkları 5 mm den az, 2 mm den çok olanlar. 
I. 1.2.3 - Sınıf 1, Tip 3 
Malzeme anma et kalınlıkları 1,2 - 2 mm olanlar. 
II. 1.2.4 - Sınıf 3, Tip 1 
Malzeme anma çaplan veya anma et kalınlıkları 10 mm ve 10 mm 

den çok olanlar. 
1.1.2.5 - Sınıf 3, Tip 2 
Malzeme anma et kalınlıkları 10 mm den az Olanlar. 
1.1.2.6 - Sınıf 4, Tip 1 
Malzeme anma çapı 10,16 - 4,25 mm olanlar. 
,1.1.2.7 - Sınıf 4, Tip 2 
Malzeme 'anma çapı 4,24 - 2,85 mm olanlar. 
11.1.2.8 - Sınıf 4, Tip 3 
Malzeme anmaçapı 2,84 - 1,56 mm olanlar. 
1.1.2.9 - Sınıf 4, Tip 4 

1,05 mm olanlar. 

0,75 mm olanlar. 

0.47 mim olanlar. 

Malzeme anma çapı 1,55 
11.1.2.10 - Smıf 4, Tip 5 
Malzeme anma çapı 1,04 
1.1.2.11 - Smıf 4, Tip 6 
Malzeme anma çapı 0,74 
1.1.2.12 - Sınıf 4, Tip 7 
Malzeme anma çapı 0,46 - 0,23 'mm olanlar. 

1.2 - ÖZELİKLER : 

1.2.1 - Malzeme (Çinko) : 

Bir fikir vermek üzere; daldırma metodu ile çinkokaplamada kul
lanılacak çinko en az ı% 98,5 saflıkta olmalıdır. 

1.2.2 - İmalât özelikleri: 

Kaplamanın ömrü ve kendinden beklenen hizmetler yönünden' ye
terli olması için, bir fikir vermek üzere, aşağıda sıralanan özelükierin 
sağlanması gerekir. 

a - Kaplanacak yüzey yeterli bir şekilde temizlenmiş olmalı; 
b - Kaplamadan sonra kaplamayı zedeleyici ve tahrip edici kesme, 

delme, eğeleme, kaynak, taşlama, vb. işlemlere girişilımemeü; 
c - Erimiş çinkonun ve parçaların sıcaklığı belirli bir değerin al

tında olmamalı; 
d - Kaplamadan sonra yüzeyde veya parçaların çalışan kısımla

rında toplanabilecek çinko birikintileri uygun bir surette giderilmeli; 
e - Kaplamanın, malzeme bünyesindeki demir (Fe) ile kaplanacak 

çinko arasında Fe/Zn alaşımı teşkili suretiyle yürütülmesi kontrol edü-
ımeli; 

f - Kaplama sırasında elde olmayan sebeplerden doğan bazı kap
lama hatalarının düzeltilmesi için, tercihan kaplama işlemi yenilenmeli; 

1.2.3 - Çinko kaplamanın özelikleri: 

1.2.3.1 - Görünüş 
Çinko kaplamanın yüzeyleri düzgün olmalı, pütürler, pürüzler, ça

paklar, çatlaklıklar, kabarcıklar, kaplanmamış veya siyah lekeli kısım
lar bulunmamalıdır. 

1.2.3.2 - Kaplama kalınlığının homogenliği 
Kaplama kalınlığının, malzeme veya parçanın her yerinde homogen 

dağılmış olup olmadığı madde 2.2.2.2 ye göre ve Çizelge 1 ve 2 deki de
ğerler dikkate alınarak denendiğinde kırmızı lekelerin görülmemesi ile 
anlaşılır. 

1.2.3.3 - Kaplamanın bağlılığı 
Kaplanmış malzeme veya parçalar madde 2.2.2.3 e göre denendi

ğinde, kaplamada çatlama, tırnakla kazındığında pul pul dökülme veya 
yer yer sıyrılma görülmemelidir. 

1.2.3.4 - Kaplamanın kalınlığı 
Çinko kaplama kalınlıktan sınıf ve tiplere bağlı olarak, madde 

2.2.2.4 e göre denendiğinde Çizelge - 1 ve Çizelge - 2 deki değerlere 
uygun olmalıdır. 

1.2.3.5 - Kaplamanın korozyona dayanılkhhğı 
Kaplanmış malzeme ve parçalar madde 2.2.2.5 e göre denendiğinde, 

deney numunelerinde beyaz lekelerin meydana gelişi 24 saatden ve kır
mızı pas lekelerinin meydana gelişi 72 saatten önce görülmemelidir. 

Sınıf ve 
Tipler 

Sınıf 1 
Tip 1 
Tip 2 
Tip 3 
Smıf 2 

Sınıf 3 

Tip 1 

Tip 2 

ÇİZELGE — 1 Kaplama kalınlıkları 

Kaplanmış Parça veya Malzemenin Adı 

Kaplama 
Kalınlığı : g/m 2 

en az 

Şekillendirilmiş çelik parçalar : 
E t kalınlıklan 5 mm ve daha çok olanlar 610 
Et kalınlıklan 5 mm den az 2 mm den çok olanlar 460 
Et kalınlıklan 1, 2-2 mm olanlar 340 
Dökümler : 
Gri döküm ve döğme parçalar 610 
Yuvarlak, yassı, köşeü ve profilli malzeme : 
(Boru ve boru ekleme parçalan hariç) 
E t kalınlıkları veya çaplan 100 mm ve 10 
mm den çok olanlar 300 

Et kalınlıkları 10 mm den az olanlar 270 

2 — İHZAR V E İMALÂTA AİT M U A Y E N E V E D E N E Y L E R 

2.1 - NUMUNE ALMA 

Numune alınmasında aşağıdaki esaslar gözönünde bulundurulma
lıdır : ' 

—' Miktarları sayı Ue belirtilen partüer için, Çizelge - 3 Bölüm 1 
deki esaslar; 

—• Miktarlan ağırlık ile belirtilen partiler için, ̂ Çizelge - 3 Bölüm 
2 deki esaslar; 

— Boyutları ve sayılan deney numunesi olarak yararlanılamayan 
partiler için Çizelge 3 Bölüm 3 deki esaslar; 
uygulanır. 

2.1.1 - Numune sayısı ve miktarı 

Aynı periyotda ve şartlarda çinko kaplanmış malzemenin tümü bir 
parti sayılır. 

Bir partide bulunan malzeme miktarı Ue bunlardan kaç tanesinin 
numune alınmak üzere ayrılacağı Çizelge - 3 de gösterilmiştir. 

ÇİZELGE — 2 Tel ve çubuklarını kaplama kalınlıkları ve doldurma sayıları 

Sınıfı ve 
Tipi 

Sınıfı 4 

Çekme Dayanımları 
55 kg/mm2 den az 

A 

Çekme Dayanımları 
55 kg/mm 2 ve daha fazla 

Kaplama kalınlığı 
en az g/m 2 

Daldırma 
Sayısı 

Kaplama kalınlığı 
en az g/m 2 

Daldırma 
sayısı 

Tip 1 : 

Tip 2 : 

Tip 3 : 

Tip 4 : 

Tip 5 : 

Tip 6 

Tip 7 : 

0 mm 
10,16 — 7,71 300 4 ' 300 4 

7,70 — 5,01 290 3 290 3 
5,00 — 4,25 290 3 275 3 

4,24—3,87 290 3 260 3 
3,86 — 3,62 270 3 260 3 
3,61 — 2,85 270 3 240 3 

2,84 — 2.22 260 3 230 2 
2,21 — 1,81 240 3 210 2 
1,80 —1,56 230 2 200 2 

1,55 — 1,31 210 2 180 2 
1,30—1,18 200 2 170 2 
1,17 — 1,05 180 2 170 2 

1,04 — 0,95 170 1 150 2 
0,94 — 0,85 150 1 150 1 
0,84 — 0,75 140 1 ' 140 1 

0,74 — 0,62 120 1 120 1 
0,61 — 0,54 110 1 110 1 
0,53 — 0,47 90 1 90 1 

0,46 — 0,39 76 __ 76 , 
0,38 — 0,31 61 Aranmaz 61 Aranmaz 

0,30 — 0,23 46 Aranmaz 46 Aranmaz 
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ÇÎZELGE — 3 Numune miktar ı ve sayısı 

Bölüm 3 
Bölüm 1 Bölüm 2 Deney örneğini 

Pa rça esasına göre Ağırlık esasına göre gerek, haller 

Partideki Alınacak Partideki Alınacak 
malzeme numune malzeme numune 
miktar ı miktar ı miktar ı mik ta r ı 

A d . A d . K g . K g . 

100 e kadar 4 Madde 0.2.5 e 
100 e kadar 4 1,000 e kadar 10 göre en az 

1,000 e kadar 10 10,000 e kadar 30 4 tane 
10,000 e kadar 20 100,000 e kadar 50 
10,000 den çok 30 — 

2.1.2 - Numunelerin alınması 

B i r partide torba içinde veya ambalaj halinde bulunan malzemeler 
numune almaya elverişli bir şekilde dizilir ve Çizelge — 3 de belirtilen 
oranda torba veya ambalaj gelişigüzel ayrılır. 

Partide açık ve dökme halinde bulunan malzemeden de aynı şekilde 
ve oranda gelişigüzel numuneler ayrılır . 

2.1.2.1 - Deney numunesinin alınması 
Madde 2.1.2 ye göre ayrılan torba ve ambalajlar açı larak içlerinden 

eşit miktarlarda gelişigüzel numuneler alınır. Gerek torba veya ambalaj
lardan, gerek açık ve dökme halindeki partilerden alman numuneler, ge
rekirse uygun bir kesici ile (genellikle 15 - 25 cm boyunda) parça lara bö
lünerek, deneylerde kullanılmak üzere 4 tak ım numune hazırlanır. Bun
lar ayrı ayrı temiz ve kuru tahta veya mukavva kutulara konularak ka
patılır ve mühürlenir. 

2.2 - M U A Y E N E M E T O D L A R I 

2.2.1 - Genel hususlar 

2.2.1.1 - Kullanılacak su, reaktifler ve ölçme cihazları 
Kullanılacak reaktifler analitik saflıkta olmalı ve işlemlerde damı

t ık su kullanılmalıdır. 
Deneyler sırasında kullanılacak ölçme cihazları yeni kalibre edilmiş 

veya her ölçmeden önce sıfıra ayarlanabilir olmalıdır. 

2.2.1.2 - Deney örneklerinin kaplanması 
Gerekli hallerde, deney örneklerinden en az 4 tane alınarak, kapla

nacak parçalar veya malzeme ile birlikte aynı şar t la r altında çinko kap
lanır. 

Deney örnekleri tamamen adı geçen partiyi temsil ettiğinden, stand-
dartta yazılı deneylerin uygulanmasından alınacak sonuç, ana partiye de 
uygulanır. 

2.2.2 - Fiziksel ve kimyasal muayeneler 

2.2.2. - Gözle muayene 
Numuneler gözle muayene edilir ve madde 1.2.3.1 de belirtilen ku

surlar aranır . Kusura rastlanmaz ise kaplamanın dış görünüşü standartta 
uygun kabul edilir. 

2.2 2.2 - Kaplama kalınlığının homogenliği 
B u deney, çinkonun kaplama yüzeyinde homogen olarak yayılıp ya-

yılmadığını tespit amaciyle uygulanır. 

Cihaz 
Ortalama 30 cm boyunda, genişliği ve derinliği, içine daldırılarak nu

munenin boyutlarına denk gelecek ve kullanılacak reaktife dayanıklı her
hangi bir maddeden yapılmış kapt ı r . 

Reaktifler 
-— Bakır sülfat çözeltisi, 
Kris tal bakır sülfat (CuC S 0 4 . 5 H 2 0 ) , her 100 ml suda 36 g bulu

nacak şekilde çözülür. Gerekirse çözelti ısıtılmalıdır, fakat ısıtılmış çözelti 
nötürleştirilmeden soğutulmalıdır. Çözeltiyi nötürleşt irmek için çözeltiye 
çok az miktarda bakır karbonat veya bakır hidroksit atılır ve çalkalanır. 
Çözelti 24 saat bekletilir, meydana gelmişse dipte toplanan çökelek, süze
rek ya da aktarmak suretiyle ayrılır. Sonunda, çözelti su ka t ı la rak yoğun
luğu 1,18 (18 *C da) olacak surette ayarlanır . 

— Sülfürik asit çözeltisi, % 2 l ik 
— Hidroklorit asit 1/10 (d = 1,19) 
Numunenin haz ı r l anmas ı : 
Deney numuneleri uygun bir çözücü veya deterjan çözeltisinde yıka

narak yüzeyindeki yağ ve kirlerden temizlenir. Kuru ve yumuşak bir bezle 

kurulanır , sülfürik asit çözeltisinde 15 saniye tutulur ve sürat le akar suda 
yıkanır. Sonunda yumuşak temiz bir bez ile kurulanır . E l değdirmeksi-
zin ayr ı ayr ı naylon iplik ile bağlanır. 

İşlem 
Cihaza, deney numunesinin toplam alanı dikkate a l ınarak hesaplanan 

miktarda bakır sülfat (daldırma) çözeltisi konur. Çözelti miktar ı , numune 
yüzeyinin beher mm* sinin 8 ka t ı m l olarak hesaplanır. 

İşlem sırasında numunelerin ve çözeltinin sıcaklığı 18 + 2 °C ola
cak şekilde düzenlenmelidir. 

Numuneler, el değdirmeksizin teker teker ve her daldırmada 1 adet
ten fazla numune çözelti kabında bulunmayacak şekilde, çözeltiye daldı
rılır 1 dakika bekletilerek çıkarılır. Bekletilmeksizin akar suda yıkanır, 
yumuşak bir bezle kurulanır. Numune yüzeyinde herhangi bir siyah leke 
görülürse, kıl fırça ile fırçalanır, su ile yıkanır, kurulanır ve bekletilmek
sizin çözeltiye daldırılır. Bu işlem her numune için 4 kez yapılır. Son kez 
çözeltiden çıkart ı lan numunenin yüzeyi gözle incelenir, eğer kırmızı le
keler meydana gelmişse hidroklorik aside 15 saniye daldırılır, bu s ı rada 
kırmızı lekelerin kaybolup kaybolmadığına bakılır. Kırmızı lekeler, deney 
numunesinin kesilmiş kenarlar ından 25 mm sonrasından itibaren aranır . 

2.2.2.3 - Kaplamanın bağlılığı 
Deney numuneleri önce kaynar damıt ık suda 5 dakika tutulur ve 

derhal soğuk su ile yıkanır. B u işlem 5 kez tekrar landık tan sonra, par
çalar birer birer mengeneye sıkıştırılmış ve çapı yaklaşık 12 mm olan pü-
süzsüz demir bir çubuk üzerinde 180° bükülür. Bu bükülme sonunda kap
lamada madde 1.2.3.3 de belirtilen kusurlar görülmemelidir. 

2.2.2.4 - Kaplama kalınlığı 
B u deney, bir im yüzeyde bulunan çinko mik ta r ım ağırlık cinsinden 

tayin amacıyla yapılır. 
Deney i k i şekilde uygulanır, 
a - Fiziksel Ölçme, 

b - Kimyasal ölçme, 

2.2.2.4 - Fiziksel ölçme 
Fiziksel olarak kaplama kalınlıkları magnetik, elektronik, ultrasonik 

cihazların birinden yarar lanı lmak suretiyle ölçülür. 

Hesaplama : 
Bazı ölçme cihazları çinko kaplama kalınlığını doğrudan doğruya 

g/m2 cinsinden verdiği için, okunan değer aynen alınır. Bazı cihazlar ise 
kaplama kalınlığını mikron cinsinden belirtir. B u takdirde cihazın kendi 
karş ı laş t ı rma çizelgelerinden yarar lanı larak okunan mikron cinsinden 
değerin karşılığı g/m2 olarak bulunur. 

2.2.2.4 - Kimyasal ölçme 
Kimyasal olarak kaplama kalınlığı, uygun bir çözelti kullanarak 

kaplama maddesinin (çinkonun) çözülmesi suretiyle Ölçülür. 

Reaktifler 
— Hidroklorik asit, yoğunluğu 1,14 den az olmayan. 
— Antimon -3-klorür çözelt is i : 
20 g antimon trioksit (Sb 2 03) veya 32 g antimon -3- klorür (Sb Cl 3 ) 

1000 ml hidroklorik asitde çözülür. 
— Soyma çözeltisi 
B u çözelti beher -100 ml hidroklorik aside 5 ml antimon klorür çözel

tisi ka t ı la rak taze hazır lanır ve derhal kullanılır. 

İşlem 
Deney numunesinin deneye hazır lanması : 
Deney numuneleri, yüzeylerindeki yağ ve kirlerden, uygun bir çözü

cüde (örneğin, triklor etilen) y ıkanarak temizlenir ve hemen temiz, yu
muşak bir bezle kurulanır ve tartı l ır . 

Ağırl ıkları belirli numuneler çinko soyma çözeltisine daldırılır ve 
gaz kabarcıklar ı - çıkmayıncaya kadar bekletilir. B u sırada çözeltinin ve 
numunenin sıcaklığı 38 C C olmalıdır. Deneyin sonunda numune, çözeltiden 
çıkarılır ve akarsuda yıkanır ve sıcak suya daldırılır. Yeterli bir surette 
kurulanır , tart ı l ır . 

Hesaplama 
B i r i m yüzeydeki çinko ağırlığı, birim alanın ağırlık farkının (Çinko 

çözülmeden ölçülen ağır l ıktan çinko çözüldükten sonra ölçülen ağırlığın 
çıkartılması) birim alana orantısı ile elde edilir. 

2.2.2.5 - Tuzlu su püskür tme deneyi 

Cihaz 
Tuzlu su püskür tmek suretiyle, kaplamanın korozyona dayanıklığını 

tespit amacıyla yapılan deney için kullanılan cihaz bir sis odacığı, bir ye-



mek tuzu çözeltisi deposu, uygun basınçlı hava düzeni, bir veya daha fazla 
püskürteç (atomizer), numune desteği, odacığı ısıtma düzeni ve gerekli 
denetleme cihazlarından ibarettir. 

Bu cihaz, sis odacığı tavanında ve sair yerlerde toplanan tuz çözel
tisi damlalarının denenmekte olan parçalar üzerine düşmesini, numune
den damlayan damlaların da çözelti deposuna gitmesini önleyecek ve püs
kürtülen çözeltinin deney numunesi üstüne iyi bir şekilde dağılmasını sağ
layacak düzende yapılmış olmalıdır. Cihazın iç yüzeyleri ve deney numu
nelerini asmakta kullanılan çengeller püskürtülen çözeltinin aşındırıcı et
kisine dayanıklı olmalıdırlar. 

Püskürtme çözeltisi 
Deney süresince kullanılmak üzere cihazın deposuna konacak çözelti 

yemeklik tuzun 5 g ı 95 g damıtık suda çözülerek hazırlanır. 
Çözeltinin pH derecesi 6,5 - 7,5 olmalıdır. 
Deney şartları 
a - Deney numuneleri sis odasına düşeye göre 15" - 30" eğik olarak 

aşılmalı veya konulmalıdır. 
b - Deney numuneleri birbirlerine değmemeli ve çözelti sisi her par

çayı yalayabilecek şekilde oda içine yerleştirilmelidir. 
c - Basınçlı havada yağ ve pislik bulunmalı ve basıncı 1-2 kgf/cm^ 

olmalıdır. 
d - Deney odasındaki sıcaklık sürekli olarak 35 -+- 1 °C da tutul

malıdır. 

Deneyin yapdışı 
Deney numuneleri uygun bir çözücü veya deterjan çözeltisi kullanı

larak yağ ve kirlerinden giderildikten sonra çeşme suyu ile yıkanır ve 
bir bezle kurulanır ve cihazın çengelleri kullanılarak sis odacığına asılır. 

Tuzlu su püskürtülmesine geçilen saat ve tarih laboratuvar defterine 
yazılır. 24 saat 48 saat ve 72 saat sonunda deney numunelerinin durumu 
incelenir, sonuç 1.2.3.5 e uygun bulunmazsa kaplamanın yeterli koruma 
sağlamadığı sonucuna varılır. 

3 — PİYASAYA A R Z 

3.1 - İŞARETLEME 

Galvanize edilmiş parçalar ve malzeme piyasaya arz edildiğinde veya 
fason işi kaplama yapıldığında aşağıdaki bilgileri taşıyan bir etiket za
manla düşmeyecek şekilde malzemeye tutturulmuş olmalıdır. 

— Firmanın markası veya kısa adı 
— «Sıcak daldırma ile çinko kaplanmıştır» ibaresi 
— Çinko kaplamanın sınıfı, tipi 
— Ambalajın veya parçan m net-brüt ağırlığı ' 
— Bu standardın işareti ve numarası (TS 914) şeklinde 
— Türk malı deyimi veya T M işareti 
— Taşıma ve depolama için tavsiyeler. 

3.8 - AMBALAJ 

Çinko kaplanmış parça ve malzeme, büyüklük ve ağırlıklarına göre 
aşağıdaki ambalaj şekillerine uygun olarak piyasaya arz edilir. 

S.S.l - Küçük parçalar 

Sınıf 1 tip 1, tip 2 ve tip 3 e ait parçalardan tek tek ağırlıkları 250 
g ı geçmeyenler kanaviçe torbalar içersinde; tek tek ağırlıkları 250 g ı 
geçenler ise dökme halinde; 

3.2.5 - Büyük parçalar 

Büyük parçaların her cinsi açık ve dökme halinde; 

3.2.3 - Teller ve çubuklar 

Çinko kaplanmış düz teller ve çubuklar kangallar halinde ve jüt mal
zemeden veya kraft kâğıdından yapılmış şeritlerle helezon! sarılarak 
ambalaj edilmiş olarak piyasaya arz edilmelidir. 

4 — ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

4.1 - İmalâtçı veya satıcı, istendiğinde bu standarda uygunluk be
yannamesi vermek veya göstermek zorunluğundadır. 

Bu beyannamede satış konusu malm : 
a) 1. bölümde beürtilen öz^'iklere uygun olduğunu 

b) 2. bölümdeki muayene ve deneylerin yapılmış ve uygun sonuç 
alınmış bulunduğunun 
belirtilmesi gerekir. 

4.2 - Bu standarda göre çinko kaplanacak malzemenin etiket veya 
ambalajı üzerine gerektiğinde madde 3.1 de belirtilen Türkçe bilgilerin 
yanı sıra ve Türkçesinden daha büyük ve daha belirli olmamak üzere ih
raç edilecekleri memleketlerin anlayacakları dilde, karşılıkları da yazı-
labüir. 

5 — TÜRK STANDARTLARININ U Y G U L A N M A S I H A K K I N D A 
TÜZÜK HÜKÜMLERİNE GÖRE Y A P I L A C A K İŞLEM 

5.1 - Denetleme görevi, denetlenen malların gözle incelenmesi yapıl
mak, ölçme yoluyla muayene edilmek, gerektiğinde fiziksel ve kimyasal 
deneyler yapılmak veya yaptırılmak suretiyle yerine getirüir. 

5.2 - Denetleme görevi yapılırken numune alınması gereken hallerde 
malzemeden bu standardın 2.1 maddesinde yazalı usul, şekil ve miktarda 
numune alınır ve Tüzük'ün bu yöne ilişkin hükümleri yerine getirilir. 

Karar Sayısı: 7/3981 

6/4/1998 tarüı ve 6/9850 sayılı Kararnameye ektir. 
Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Deere and Company'nin 

yerli ortaklarla birlikte kurduğu «Çukurova Makina imalât ve Ticaret 
A. Ş.» nin 16.943.055 (Onaltı milyon dokuzyüz kırküçbin ellibeş) Türk 
Liralık sermayesinin, İşletme sermayesi ihtiyacını karşılamak üzere ve 
arttırılacak sermayenin 1972 yılı sonuna kadar tamamen ödenmesi şartı 
ile 34.000.000 (Otuz dört milyon) Türk Lirasma yükseltilmesi ve ya
bancı ortağın '% 10,62 nispetinde iştiraki olarak getireceği 1.812.000 
(Bir milyon sekizyüz oniki bin) Türk Lirası tutarındaki nakdi serma
yeye 6224 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasının onanması; Devlet 
Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığının kararma dayanan Ticaret Bakan-
lığı'nm 12/2/1972 gün ve 9-72/1092 sayılı yazısı üzerine, sözü geçen 
Kanunun 1 inci, 28/7/1967 tarih ve 933 sayılı Kanunun 6 ncı maddele
rine göre. Bakanlar Kurulunca 24/2/1972 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C SUNAY 

Başbakan Deıvlet Bakanr Devlet Batanı Devlet Bakanı 
Prof- Dr. N. ERtM D. KİTAPLI A. 1- GÖĞÜS /• KARAÖZ 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî. Sa- Başkanı 
Prof. 1. ÖZTRAK Prof. S. BİLGE F. MELEN 

İçişleri' Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Balkanı 
F. KUBAT H.BAYÜLKEN S. N. ERGİN 

Millî Eğit. Bakanı Ba/vımdırlıık Bakanı Ticaret Bakanı 
1. ARAR M- ÖZTEKİN N. TALÛ 

Sağlık ve Sos- Yar- Bakanı Güm. ve Tekel Bakanr Taran Balkanı 
Dr. C- AY KAN H. ÖZALP Prof. Dr. M. O. DİKMEN 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakamı Saaaıyi ve Tekno- Bakartu 
R. DANİŞMAN A. R. UZUN ER M. EREZ 

Enerji ve Taıbiî Kay. Bakanı Tarizim ve Tanıtma Bakamı War ve İskân Balkanı 
N. DEVRES E. Y. AKÇAL S. BİNGÖL 

Koy işleri Balkanı Orman Balkanı GençlSlk ve Spor Balkanı 
Prof. N- SÖNMEZ Prof. S. İNAL A. KARAKÜÇÜK 

Karar Sayısı: 7/3985 

Ankara Ili'nin Balâ ilçesine bağlı Camiisağir Köyü şuurları içe
risinde bulunmuş pirit ile karışık demir madeninin (40) yıl süre ile iş
letilmesi imtiyazının ilişik sözleşme ve şartlaşma uyarınca Kesik-
köprü Madencilik Limited Şirketi uhdesine verilmesi; Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığının 12/7/1971 tarih ve 19954/37969 sayılı yazısı 
ve Danıştay Başkanlığının 10/2/1972 tarih ve 1971/131211 sayılı ya
zısı ile gönderilen Üçüncü Daire ve Genel Kurul Kararları üzerine, 
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6309 sayılı Kanunun 11/7/19163 tarih ve 271 sayılı Kanunla değişik 63 
üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 26/2/1972 tarihinde karar
laştırılmıştır. 

C U M H U R B A Ş K A N I 
C. SUNAY 

Barbakan 
Prof. Dr. N- ERİM 

Devlet Balkanı 
Prof. 1. ÖZTRAK 

İçişleri Balkanı 
F. KUBAT 

Mil l î Eğıiıt. Balkanı 
/. ARAR 

Sağl lk ve Sos. Y a r . Bakan ı 
Dr. C. AYKAN 

Ulaştırma Bakanı 
R. DANİŞMAN 

Devlet Bakamı 
D. KİTAPLI 

Devlet Bakanı 
A. İ. GÖĞÜS 

Adalet Bakanı 
Prof. S. BİLGE 

Dışişleri Bakanı 
H. BAYÜLKEN 

Bayındır l ık Bakan ı 
M. ÖZTEKİN 

Giim. ve Telkel Bakam 
H, ÖZALP 

Çalışma Bakanı 
A. R. UZUNER 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı Teninin ve Tanıtına Bakanı 
N. DEVRES E. Y. AKÇAL 

Köy İşleri Bakanı 
Prof. N. SÖNMEZ 

Onman Bakanı 
Prof. S. İNAL 

Devlet Baıkam 
/. KARAÖZ 

Millî Saı. Bakamı 
F. MELEN 

M a l i y e Bakan ı 
S- N. ERGİN 

Ticaret Bakamı 
N. TALÛ 

Taırnn Bakanı 
Prof. Dr. M. O. DİKMEN 

Sanayi ve Tekno. Balkanı 
Af. EREZ 

War ve İskân Bakanı 
S. BİNGÖL 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. KARAKÜÇÜK 

S Ö Z L E Ş M E 

Madde 1 — • Bulunmuş maden olarak maden sicüinin (1041) numa
rasında kayıtlı pirit üe mahlut demir madeninin işletilmesi imtiyazı 
işbu Sözleşme ve merbutu Şartlaşma hükümleri dairesinde Kesikköprü 
Madencilik Limited Şirketi uhdesine verümiştir. 

Madde 2 —• Bu maden sahasının coğrafî mevkii, sınırları ve geniş
liği, dosyasında mevcut tasdikli haritasında da tespit edildiği üzere 
aşa-ğıda gösterilmiştir. 

A) Madenin mevkii: 
î ü : Ankara 
İlçesi : Balâ 
Köyü veya mevkii: Cimiisağir 

B) Smvrlan: 

A 2 kesişme noktasından A 1 kesişme noktasına doğru 

A 1 kesişme noktasından Camüsağir Köyü C&nıiine 

Camiisağir Köyü Camii, 
Camüsağir Köyü Camiinden A 2 kesişme noktasına doğru 

Kuzeyi : 
hat, 

Doğusu : 
doğru hat, 

Güneyi : 
Batısı 

hat, 
A 2 Kesişme noktasının tar i f i : Kemikli Kuyu Ağüı (N. D. Husu-

belloağılı) ndan yukarı Domuz Ürküten Köyü (Tepeköy) Çeşmesine 
(N. D. İsmail Ağa Çeşmesi) çekilen düz hat ile Dümbüllü Tepe üzerin
deki 959 rakımlı nirengi noktasından Camiisağir Köyü Carruine çeki
len hattın kesiştiği noktadır. 

A 1 Kesişme noktasının tarifi : Kemikli Kuyu Ağdı (N. D. Husu-
belloağılı) ndan Yukarı Domuz Ürküten (Tepeköy) Çeşmesine (N. D. 
ismail Ağa Çeşmesi) çekilen hat Ue Yukarı Domuz Ürküten (N. D. 
Tepeköy) Köyü Camiinden Camiisağir Köyü Camiine çekilen hattın ke
siştiği yerdir. 

C) Genişliği (165,0608) hektardan ibarettir. 

Madde 3 — Bu madenin işletme imtiyazı süresi; Bakanlar Kurulu
nun 24/21972 tarihli ve 7/3981 sayüı karariyle tayin edildiği üzere, 
İmtiyaz kararının maden siciline kaydedildiği tarihinden baş
layarak (40) yüdır. 

Madde 4 — 3 üncü maddede gösterilen işletme imtiyazı süresinin 
bitmesinden en az Uç yıl evvel imtiyaz sahibinin talebi halinde Bakan

lık, imtiyaz süresinin uzatılması lâzım gelip gelmediği hususunda bir 
karar vererek keyfiyeti imtiyaz sahibine usulen tebliğ eder. 

Ancak, temdiye karar verildiği takdirde yeniden uzatılan süre ile 
ilk imtiyaz süresi toplamı 99 yılı aşamaz. 

Madde 5 — Bu madenci harp halleri ve sebepleri dolayısiyle yer 
altı veya yer üstü tesisler yıkıldığı veya y.ktırıldığı veya askerî hare
ketlerle işletilmesi kısmen veya tamamen durdurulduğu takdirde, işlet
me imtiyazı sahibi hiçbir suretle muhalefete, bu suretle geçecek süreye 
mukabil işletme imtiyazı süresinin uzatılmasını ve zarar, ziyan ve taz
minat da verilmesini istemeğe hakkı olmayacaktır. 

Madde 6 — ikinci maddede yazılı imtiyaz haritasının tasdikli bir 
nüshası dosyasında saklanmış, bir nüshası imtiyaz sahibine verilmiş 
ve diğer bir nüshası da madenin bağlı bulunduğu ile gönderilmiştir. 

Madde 7 —• Mezkûr pirit üe mahlut demir madeninin imraratından 
Maden Kanununun 271 sayılı Kanunla değişik 115 inci maddesi gere
ğince carî tarifeye göre Devlet hakkı ve ayrıca Devlet hakkına esas 
teşkil eden kıymetin % 5/8 i oranında munzam Devlet menfaati alına
caktır. 

Madde 8 — işbu Sözleşme tarihinde iki nüsha olarak 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile İşletme imtiyazı Sahibi Ke
sikköprü Madencilik Limited Şirketi arasında imza ve teati edilmiştir, 
işletme İmtiyazı Sahibi 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

ŞARTLAŞMA 

FASIL 'I 

GENEL HÜKÜMLER 

Madde 1 — Ankara ilinin Balâ ilçesine bağlı Camiisağir Köyü sı
nırları dahilinde kâin olup (40) yıl süreyle işletme imtiyazı Bulucusu 
Kesikköprü Madencilik Limited Şirketi uhdesine verilmiş olan «Bulun
muş» pirit ile mahlut demir madeninin işletilmesi işbu Şartlaşma hü
kümlerine tabidir. 

Madde 2 — Madenin işletilmesi sebebiyle arazi üzerinde husule 
getirilecek zararlar işletme imtiyazı Sahibi tarafından ödenir. 

Şu kadar ki, sahipli arazi ile bina veya tesisler içinde veya altında 
işletme Ue ilgili faaliyette bulunulması veya tesisler kurulması için 
işletme imtiyazı Sahibi tarafından bu gibi mahaller sahiplerinin mu
vafakati alınır veya usulü dairesinde muvakkat işgal veya istimlâk yo
luna gidiUr. 

Madde 3 — İşletme imtiyazı sahası sınırları içinde demiryolu veya 
şose geçirilecek veya umuma menfaatli başkaca tesis kurulacak olursa 
işletime imtiyazı Sahibi buna muhalefet edemez. 

Şu kadar ki , bu gibi tesisatın, işletme tesislerine zarar vermesi 
halinde İşletme imtiyazı Sahibi husule gelecek zarar ve ziyanını ait ol
duğu idarelerden isteyebiür. 

Madde 4 — Bu madenin işletme imtiyazı sahası sınırları içinde 
çıkacak ve işletme hakkı başkasına verilecek diğer cins madenin işle-
letilmesine işletme imtiyazı Sahibi muhalefet edemez. 

Ancak, işletme imtiyazı Sahibi, yeni madenin durumu ve işletil
mesi gereği olarak husule gelecek zarar ve ziyanını ikinci işletme hakkı 
sahibinden talep edebilir. 

F A S I L , H 

TEKNİK HÜKÜMLER 

Madde 5 — Bu maden sahası yakmmda kâin madenlerin işletil
mesinden doğan zararlarm önlenmesi için saha sınırlan civarına isa
bet eden maden yataklarından yatağın inkişafı durumu da nazara 
alınmak suretiyle fen icaplarına göre umkî ve ufkî olmak üzere bir 
miktar yer bırakılır, taraflar arasında vukubulacak anlaşmazlık ha
linde bırakılacak yerin ufkî genişliği ve derinliği Bakanlıkça tespit edüir 
ve alâkalılar buna riayet eder. 

Madde 6 —- İşletme imtiyazı Sahibi, madeni bu şartlaşma ve fen 
raporunda ve değişikliklerinde öngörülen esaslar ve maden teknik ve 
fennî gereği dairesinde işletir, israf ve tahribine meydan vermez, yapı
lacak tetkik ve teftişler neticesinde verilecek direktiflere uyar. 

Madde 7 — işletme imtiyazı sahasında terk ve tatili gereken ocak, 
kuyu ve galerilerde gerekli emniyet tedbirlerinin alınması lâzımdır. İş
letme İmtiyazı Sahibi tarafından bu lâzimeye uyulmadığı takdirde mas
rafı teminattan mahsup edilmek suretiyle gerekli emniyet tedbirleri 
Bakanlıkça re'sen tatbik olunur. 
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F A S I L III 

MALI HÜKÜMLER 

Madde 8 — İşletme İmtiyazı Sahibi bu madenin işletilmesi için 
asgarî (100.OOO) yüzbin Türk Lirası sermaye tahsis eder. 

Madde 9 — İşletme İmtiyazı Sahibi tarafından, maden mevzuatı, 
Sözleşme ve işbu Şartlaşma hükümlerine riayeti sağlamak üzere (3.000) 
üçbin liralık nakdî teminat verilir. 

A ) Teminat, (Kanunî fesih sebep ve gereklerine halel gelmemek 
kaydiyle) işbu Şartlaşmanın 8 inci maddesinde gösterilen hükümlerin 
yerine getirilmemesi veya işletme imtiyazının Kanunda yazılı sebepler
den birine dayanılarak fesih edilmesi hallerinde irat kaydolunur. 

B) Teminattan, Maden Kanununda ve bu Şartlaşmada gösteri
len hallerde Bakanlıkça gerekli sarfiyat yapılır. 

O) Teminatm tamamen veya kısmen sarfı veya fesih haricinde 
irad kaydı hallerinde Bakanlığın yazılı tebliğine rağmen tayin olunan 
süre zarfında teminatın eski haddine iblâğ edilmemesi halinde işletme 
imtiyazı feshedilir. 

D) Teminat, işletme imtiyazının yürürlük süresinin bitmesi veya 
Maden Kanununun 97 nci maddesi mucibince işletme imtiyazının terki 
hallerinde, kanunî ve akdî mükellefiyet ve vecibelerin yerine getirildiği 
anlaşıldıktan sonra, iade olunur. 

Madde 10 — Maden Kanununun maden zabıtasiyle ilgUi hükümle
rinin Bakanlıkça re'sen uygulanması halinde gerekli masraflar teminat
tan sarfedilir. 

Madde 11 — işletme İmtiyazı Sahibi, bu sahadan Maden Kanu
nunun değişik 74 üncü maddesi gereğince faaliyete başlandığı tarihten 
itibaren her takvim yılı için en az (10.000) onbin ton demir ve ayrıca 
(20) yirmi ton da pirit cevheri istihsal ve imrar etmeyi taahhüt eyler, bu 
miktar cevher istihsal ve imrar edilmese bile işletme İmtiyazı Sahibi, 
buna tekabül eden Devlet hakkını en geç her yılın ilk iki ayı zarfında 
o tarihteki mer'i Devlet Hakkı Tarifesine göre Hazineye ödemeğe mec
burdur. Şu kadar ki, herhangibir yıl içinde, taahhüt edilen miktardan 
kısmen veya tamamen noksan kalan miktar o yüı hemen takip eden 
üç yıl zarfındaki fazla imrarata mahsup edilir. Başka yıllardaki imra-
rata teşmü edilmez. 

Maden Kanununun 70 uncu maddesine müsteniden madende faali
yetin geçici olarak tatil edilmesi halinde geçici tatilin devamı süresince 
İşletme imtiyazı Sahibi hakkında bu maddedeki vecibe tatbik olunmaz 
ve üç yıllık süre muvakkat tatilin bitiminden sonra işlemeye başlar. 

FASIL IV 

IKTISADÎ HÜKÜMLER 

Madde 12 — işletme imtiyazı Sahibi işletme imtiyazı hukukunun 
sona ermesi halinde, Maden Kanununun 100 üncü maddesi gereğince Dev
lete intikal etmesi lâzımgelen tesisleri iyi halde muhafaza eder. 

işletme imtiyazı hukukunun sona ermesi tarihinden itibaren altı 
ay içinde bu tesisler Devletçe tesellüm edilmediği takdirde işletme im
tiyazı Sahibi, Bakanlığa yazı ile keyfiyeti ihbar etmek kaydiyle bunları 
muhafaza mükellefiyetinden kurtulur. 

F A S I L V 

ÖZEL ŞARTLAR 

Özel Madde 1 — İşletme İmtiyazı Sahibi bu sahadan yılda en az 
(10.000) onbin ton demir ve ayrıca (20) yirmi ton pirit cevherinin is
tihsal ve imrarı için lüzumlu dahilî ve haricî tesisleri kuracak ve gerekli 
teçhizatı temin edecektir. 

özel Madde 2 —• İşletme İmtiyazı Sahibi mer'i mevzuata göre 
işçilerin sağlığını, emniyetini ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak te
sisleri kuracaktır. 

özel Madde 3 — İşletme İmtiyazı (Sahibi işletme imtiyazının 
itası tarihinden itibaren (1) bir yıl zarfında yukarıda 1 ve 2 nci mad
delerde öngörülen tesisleri kuracak ve gerekli teçhizatı temin etmiş 
olacaktır. 

Özel Madde 4 — İşletme İmtiyazı Sahibi, bu sahada yeni rezerv
lerin bulunmasını sağlamak için imalâta paralel ve orantılı olarak lü
zumlu tetkikleri yaparak ve gerekli malzeme ve teçhizatı temin ede
rek arama faaliyetinde bulunacak ve her yılın aramalarına ait plan 
ve kesitleri o yılın imalât haritaları ile birlikte Bakanlığa tevdi ede
cektir. 

özel Madde 5 — İşbu 'Şartlaşmanın 6ı inci faslındaki 1, 2, 3, ve 
4 üncü maddelerde kayıtlı Özel Şartlar yerine getirilmediği takdirde 
Maden Kanununun değişik 78 inci maddesi hükmü uygulanır, 

özel Madde 6 — İşbu Şartlaşmanın tadüi teklifi, Maden Kanu
nunun 77 nci maddesi gereğince İşletme İmtiyazı Sahihi tarafından 
yapılabileceği gibi, aynı Kanunun koyduğu tetkik ve teftiş usulleri 
ile elde edilecek veya ilgili tarafından verilecek bügilere müsteniden, 
mezkûr teklif beklenmeksizin, Bakanlıkça da yapılabilecektir. Ma
den Kanunun değişik 52 nci maddesinin 2 nci fıkrası hükmü mahfuz
dur. 
İşletme imtiyazı Sahibi Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Karar Sayısı: 7/3995 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Danıştay'ca incelenmiş bulu
nan ilişik «Emlâk Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdi
rine ilişkin Tüzük» ün yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulunca 
29/2/1972 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C SUNAT 

Barbakan Devlet Bakam Derlet Bakanı Devlet Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM D. KİTAPLI A. t GÖĞÜS t. KARAÖZ 

Devlet Bakanı 
Prof. t. ÖZTRAK 

içişleri Balkanı 
F. KUBAT 

MiHî EgM. Bakanı 
1. ARAR 

Adalet Bakanı 
Prof. S. BİLGE 

Dışişleri Bakanı 
H. BAY ÜLKEN 

Baymdırlrk Bakanı 
M- ÖZTEKİN 

Miffi Sa. Bakam 
F. MELEN 

Maliye Bakanı 
S. N- ERGİN 

Ticartat Bakanı 
N. TALÛ 

Sağlık ve Sos. Yar. Balkanı Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakam 
Dr. C. AY KAN H- ÖZALP Prof. Dr. M. O. DİKMEN 

Ulaştırma Balkanı 
R. DANİŞMAN 

Çalışına Bakam 
A. R. UZUNER 

Sanayi ve Tekne. Bakanı 
M- EREZ 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı Turam ve Tanıtma Bakanı İmar ve takan Bakanı 
N- DEVRES E. Y. AKÇAL S. BİNGÖL 

Köy isleri Bakanı 
Prof. N. SÖNMEZ 

Orman Bakanı 
Prof. S. İNAL 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. KARAKÜÇÜK 

Emlâk Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine 
İlişkin Tüzük 

BİRİNCİ KISIM 

Genel hükümler 

Kapsam: 
Madde 1 — Bina, arsa ve arazinin, vergi değerlerinin takdirin

de şehir, kasaba ve köylerin tabiî, iktisadî ve bölgesel şartlarma göre 
nazara alınacak normlar ile uyulacak usul ve esaslar ve mükellefler
den bu konuda istenecek bilgilerle, tarım arazisinin vergi değerinin 
tespitinde arazinin verim gücünün hangi hallerde nazara alınacağı bu 
Tüzükte gösterilmiştir. 

Vergi değeri: 

Madde 2 — Vergi değeri, Emlâk Vergisi mevzuuna giren bina, 
arsa ve arazinin rayiç bedelidir. 

Rayiç bedel, bina, arsa ve arazinin beyan tarihindeki normal 
alım satım bedelidir. 

Mükelleflerden istenecek bilgiler: 

Madde 3 — İnceleme yetkisine sahip memurlar, mükelleflerden 
emlâkin genel durumuna, kullanılış tarzına ilişkin bilgilerle kira veya 
hasılat miktarı gibi takdire yarayacak gerekli bilgileri isteyebilirler. 

İnceleme memurlarına bilgi verme zorunluluğu: 

Madde 4 — Muhtarlar, ihtiyar kurulları, meslek kuruluşları, be
lediyeler, resmî ve yarı resmî diğer kuruluşlarla gerçek ve tüzel ki-
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siler; inceleme yetkisine sahip memurların bu hususa ilişkin olarak 
istedikleri bilgileri vermek zorundadırlar. İnceleme yetkisine sahip 
memurlar, vergi değeri takdir edilecek bina, arsa ve araziyi gezip gö
rebilirler. 

Ancak, çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde bina, arsa 
ve arazi, bunları işgal edenlerin muvafakati olmaksızın gezilip görü
lemez. Binaların gezilmesi sırasında ev halkının rahatsız edilmeme
sine dikkat edilir. 

Vergi haritaları: 

Madde 5 — Vergi daireleri, görev alanları içinde bulunan emlâ
kin değerlendirilmesinde yararlanmak üzere, mahallî bayındırlık, ta
rım, imar ve iskân, orman, tapu ve kadastro, belediye ve özel idare 
gibi kuruluşlardan da bilgi almak suretiyle vergi haritaları düzenleye
bilirler. 

Bina ve arsa ile ilgili haritaların düzenlenmesinde, beldeler ve 
meskûn yerler, bina ve arsa değerleri esas alınarak bölgelere, bölge
ler ise meydan, sahil, ana cadde, cadde ve sokak itibariyle kısımlara 
ayrılır. 

Arazi ile ilgili vergi haritaları, şehir, kasaba ve köyler itibariyle 
ve arazinin cinsi, sınıfı ve kullanma durumunu gösterecek şekilde dü
zenlenir. 

ÎKİNCÎ KISIM 

Bina vergi değerlerinin takdiri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel esaslar 
Deyim: 
Madde 6 — Bu Tüzükte geçen «bina» deyimi, kat mülkiyeti ku

rulmuş binalarda bağımsız bölümleri de kapsar. 

Takdirde esas: 
Madde 7 — Binaların vergi değeri; kullanılış tarzı, inşaatın nevi 

ve sınıfına göre takdir olunur. 
Vergi değerinin takdirinde, ayrıca, binaların aşağıdaki özellikleri 

de gözönünde bulundurulur: 
1 — İşyerleri ve meskûn yerler ile park, bahçe, okul gibi tesis

lere uzaklık ve yakınlığı ve ulaştırma durumu, 
2 — Bulunduğu meydan, sahil, cadde ve sokak itibariyle mevkii, 
3 — Su, elektrik, havagazı ve kanalizasyon gibi belediye hizmet

lerinin mevcut olup olmadığı, 
4 — Büyüklüğü, kat sayısı, oda, hol, banyo gibi iç bölümlerinin 

sayısı, 
5 — İç bölümleri yönünden kullanışlılık durumu, 
6 — Ön ve arka cephede bulunması, 
7 — Mamurluk derecesi, 
8 — Asansör, kalorifer ve klima tesisatı bulunup bulunmadığı, 
9 — Müştemilâtı, 

10 — Manzara görme durumu. 
Vergi değerinin takdirinde binada bulunan mobilya vesair eşya 

ile sabit istihsal tesisleri nazara alınmaz. 

Binaların kullanılış tarzlarına göre ayrımı: 

Madde 8 — Binalar, kullanılış tarzlarına göre aşağıdaki nevilere 
ayrılır: 

1 — Konutlar, 
2 — İşyerleri, 

3 — Özellik gösteren diğer yapılar. 

Binaların inşaat nevilerine göre ayrımı: 
Madde 9 — Binalar, taşıyıcı sistemleri esas alınmak suretiyle 

mşaat nevilerine göre aşağıdaki gruplara ayrılır: 
1 — Çelik karkas, 
2 — Betonarme karkas, 
3 — Yığma kagir, 
4 — Yığma yarı kagir, 
5 — Ahşap, 
6 — Taş duvarlı (çamur harçlı), 
7 — Gecekondu tarz ve vasfında, 
8 — Kerpiç ve diğer basit binalar. 

Binaların inşaat sınıflarına göre ayrımı: 
Madde 10 — Binalar, aşağıdaki sınıflara ayrılır: 
1 — Lüks inşaat, 
2 — Birinci sınıf inşaat, 
3 — İkinci sınıf inşaat, 
4 — Üçüncü sınıf inşaat, 
5 — Basit inşaat. 
Bu sınıflama, binanın yapılış tarzı, işçiliği, çeşitli kısımlarında 

kullanılan malzemenin cinsi, kalitesi ve benzeri hususlar nazara alı
narak yapılır. 

İnşaat sınıflarının tayinine esas alınacak nitelikler Maliye Ba
kanlığınca tespit ve ilân olunur. 

Tamamı itibariyle takdir, ayrı takdir: 
Madde 11 — Yapılış veya kullanılış itibariyle iktisadî bir birlik 

ve bütünlük teşkil eden ve bir malike ait bulunan bir binanın vergi 
değeri, tamamı itibariyle takdir olunur. 

Apartman ve işhanlarında bağımsız olarak kullanılan bölümlerin 
vergi değerleri, ayrı ayrı takdir olunur. 

Müşterek mülkiyette takdir: 

Madde 12 — Müşterek mülkiyet halinde malik bulunulan bina
ların vergi değerleri; binanın tamamı itibariyle takdir olunur ve pay 
oranlarına bölünmek suretiyle her bir hissedara düşen vergi değeri 
hesaplanır. 

İştirak halindeki mülkiyette takdir: 

Madde 13 — İştirak halinde malik bulunulan binaların vergi de
ğerleri; binanın tamamı itibariyle takdir olunur. 

Mükellefler ayrı ayrı beyanda bulunmuşlarsa, takdir olunan vergi 
değeri hissedarların adedine göre ayrı ayrı hesaplanır. 

Mütemmim cüzüler, eklentiler ve müştemilâtın takdiri : 

Madde 14 — Vergi değerinin takdirinde, Vergi Usul Kanununda 
yazılı bina mütemmimleri ve kat mülkiyeti kurulmuş binalarda eklen
tiler, bağlı oldukları bina ile birlikte nazara alınır. 

Binaların kullanış amaçlarından herhangi birini tamamlayan 
müştemilâtı ile eklentilerine, inşaat nevi, kullanılan yapı malzemesi ve 
işçiliğe göre ayrı değer takdir edilir ve bağlı olduğu bina değeri ile 
birleştirilir. 

Kat mülkiyetinde ortak yerler-: 

Madde 15 — Kat mülkiyeti kurulmuş bulunan binalardaki ortak 
yerlerin vergi değerlerinin takdirinde 12 nci madde hükmü uygulanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Değerleme 

Bina vergi değerinin takdiri: 

Madde 16 — Binaların normal alım satım bedeli, emsal binanın 
normal alım satım bedeline göre, mümkün olmaması halinde maliyet 
bedeli ve bunun da mümkün olmaması halinde ortalama gelir bedeli 
yoluyla bulunur. 

Vergi değerinin emsal bina bedeline göre takdiri: 
Madde 17 — Bina vergi değerleri; kullanılış tarzı, inşaat nevi ve 

sınıfı ile 7 nci maddede belirtilen diğer özellikleri bakımından aynı 
vasıftaki binanın normal alım satım bedeli esas alınarak takdir olu
nur. 

Aynı vasıfta başka bir binanın normal alım satım bedelinin tes
pit olunamaması halinde, benzer vasıftaki binaların normal alım sa
tım bedelleri esas almır. Ancak, farklı vasıflara göre, esas alınan be
dele gerekli ilâve ve indirimler yapılır. 

Beyan tarihi ile emsal binanın alım satım tarihinin farklı olması 
halinde, zaman içindeki değer değişiklikleri nazara almır. 

Emsal alınacak bina alım satım fiyatının tespitinde, 18 inci mad
de hükmüne göre düzenlenen normal alım satım bedel cetvellerinden 
de yararlanılır. 
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Normal alım satım bedel cetvelleri: 
Madde 18 — Vergi daireleri, görev alanları içerisinde bulunan bi

nalara ait normal alım satım fiyatlarını, her belediye ve köy için ayrı 
ayrı düzenleyecekleri normal alım satım bedel cetvellerine; meydan, 
sahil, cadde ve sokaklar itibariyle ve binaların kullanılış tarzını, in
şaat nevini ve sınıfını gösterecek şekilde kaydederler. 

Mükellefler tarafından vergi dairelerine yapılmış olan beyan
lardan normal alım satım bedeli olarak gösterildiğine kanaat getiri
len bina vergi değerleri de bu cetvellere işlenir. 

Bina vergi değerinin maliyet bedeli yoluyla bulunması: 

Madde 19 — Vergi değerinin emsal bina bedeline göre takdiri
nin mümkün olmaması halinde, normal alım satım bedeli, maliyet be
deli yoluyla bulunur. 

Binanın maliyet bedeli, 20 nci madde hükümlerine göre hesapla
nan inşaat maliyet bedeli ve bunun % 20 si oranındaki satış kârı ile 
inşa edildiği arsanın normal alım satım bedelinin toplamıdır. 

Maliyet bedelinin hesaplanmasında beyan tarihindeki fiyatlar esas 
alınır. 

Eski binalarda maliyet bedeli, yukarıki fıkralar hükümlerine ve 
binanın yeniden inşa edilmesi haline göre hesaplanır. Bundan 23 üncü 
madde hükümlerine göre hesaplanacak aşınma payı düşülür. 

Yeniden inşa edilme deyimi, binanın aynı malzeme, işçilik ve di
ğer özellikleri ile yeniden yapılmasını, bu mümkün olmadığı takdirde, 
aynı amacı, hizmeti veya geliri sağlayabilecek benzer vasıftaki bir bi
nanın yapılmasını ifade eder. 

Binayı genişletmek veya iktisadî kıymetini devamlı olarak artır
mak amacıyla yapılan giderler de maliyet bedeline eklenir. 

İnşaat maliyet bedelinin hesaplanması: 
Madde 20 — inşaat maliyet bedeli, binanın dıştan dışa yüzöl

çümü ile metrekare normal inşaat maliyet bedelinin çarpılması su
retiyle bulunur. 

Metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, binaların kullanılıp 
tarzları, inşaat nevileri ve sınıflarına göre ilgili daire ve kurulüşlam 
mütalaası alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca tespit ve uygulana 
cağı bütçe yılından önce ilân olunur. 

Hesaplanan metrekare normal inşaat maliyet bedeline, ilân olu 
nan bedelde nazara alınmamış ise, kalorifer veya klima tesisatı içiı 
% 8, asansör tesisatı için ayrıca % 6 oranında ilâve yapılır. 

Zemin ve asansörden yararlanmayan bodrum katlar için asan 
sör dolayısiyle ilâve yapılmaz. 

Maliyet bedelinden yapılacak indirimler: 
Madde 21 — Birden çok katlı binalarda, 19 ve 20 nci madde hü 

kümlerine göre hesaplanan maliyet bedelinden, bodrum katlar içiı 
derinlik derecesine göre °/o 10 -15, zemin katlar için % 3, dördünci 
katlar için % 2, beşinci katlar için % 3, altıncı ve daha yukarı katlaı 
için °/o 4 oranında indirim yapılır. 

Katlar, yapı ruhsatiyesinin eki belediyece tasdikli yapı projesine 
sahipleri tarafından proje gösterilemeyen yapılarda ise imar mevzua 
tına uygun olarak tespit edilir. 

Maliyet bedeline yapılacak ilâveler: 

Madde 22 — 19 ve 20 nci maddeler hükümlerine göre hesaplanaı 
maliyet bedeline aşağıdaki hallerde, gösterilen oranlarda ilâveler ya 
pılır: " , 

a) ö n cephede bulunan binalar için % 5 -10, 
Ön cephede bulunma hali, binanın bir cephesinin meydan, sahil 

cadde veya sokak kenarında olmasıdır. 
b) Ticarî, sınaî veya meslekî bir faaliyetin icrası için yapılaı 

veya bu amaçla kullanılan binalardaki işyerlerine, zemin katlar içiı 
°/o 15-25, birinci katlar için % 10-15 ve ikinci katlar için % 5-10. 

Aşınma payı oranları: 

Madde 23 — Eski binaların yeniden yapılması haline göre 19 uncı 
maddenin dördüncü fıkrası hükmü gereğince bulunacak inşaat mali 
yet bedelinden aşağıda gösterilen oranlarda aşınma payı düşülür : 

0-3 4-5 6-10 11-15 16-20 21-30 31-40 41-50 51 ve 
yaş yaş yaş yaş yaş yaş yaş yaş daha 

arası arası arası arası arası arası arası arası yukarı 
i n ş a a t ı n n e v i % % % % % % % % % 

Çelik karkas, betonarme karkas binalar 2 4 7 10 14 19 24 30 
Yığma kagir, yığma yarı kagir binalar 1 3 6 10 14 18 23 29 35 
Ahşap, taş duvarlı, (Çamur harçlı), gecekondu 
tarz ve vasfında binalar 2 5 9 14 20 26 33 40 50 
Kerpiç ve diğer basit binalar 4 10 17 23 29 35 45 55 70 

Bina maliyet bedelinin hesabında arsanın normal alım satım 
bedeli: 

Madde 24 — Maliyet bedelinin hesaplanmasında, bina arsasının 
normal alım satım bedeli, bu Tüzüğün arsaların vergi değerinin tak
dirine ilişkin hükümlerine göre bulunur. 

Bina vergi değerinin ortalama gelir bedeli yoluyla bulunması: 
Madde 25 — Vergi değerinin maliyet bedeli yoluyla da bulunma

sının mümkün olmaması halinde, normal alım satım bedeli, yıllık or
talama gelir bedeli yoluyla bulunur. 

Yıllık ortalama gelir, o binanın bulunduğu mahalde cari normal 
kiralara göre kiraya verilmesi halinde, bir yılda getirebileceği gayrisafi 
kira miktarıdır. Şu kadar ki, mevsimlik olarak kullanılması mutat 
olan binaların bu süreye ait kira miktarı, yıllık sayılır. 

Ortalama gelir bedelinin hesaplanmasında^ beyan tarihinde cari 
kiralar esas alınır. 

Bu suretle bulunan yıllık ortalama gelirin 10 katı, o binanın nor
mal alım satım bedeli olarak kabul edilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Arsa vergi değerlerinin takdiri 

BlRtNCl BÖLÜM 
Genel esaslar 

Takdirde esas: 
Madde 26 — Arsaların vergi değeri, metrekare itibariyle takdir 

olunur. 

Vergi değerinin takdirinde aşağıdaki hususlar da gözönünde bu 
lundurulur: 

1 — işyerlerine ve meskûn yerlere uzaklık ve yakınlığı ve ulaş 
tırma durumu, 

2 — Bulunduğu meydan, sahil, cadde ve sokak itibariyle mevkii 
3 — Su, elektrik, havagazı ve kanalizasyon gibi belediye hizmet 

lerinin gelmiş olup olmadığı, 
4 — Hangi nevi bina inşaatına müsait olduğu, 
5 — imar ye istikamet planındaki durumu, 
6 — Bina ve inşaat sahası büyüklüğü, 
7 — Topografik durumu. 

Müşterek mülkiyette takdir: 

Madde 27 — Müşterek mülkiyet halinde malik bulunulan arsamı 
vergi değeri, arsanın tamamı itibariyle takdir olunur ve hisse nispet 
lerine bölünmek suretiyle her bir hissedara düşen vergi değeri hesap 
lanır. 

İştirak halindeki mülkiyette takdir: 
Madde 28 — iştirak halinde malik bulunulan arsanın vergi d; 

geri, arsanın tamamı itibariyle takdir olunur. 

Mükellefler ayn ayrı beyanda bulunmuşlarsa, takdir olunan verg 
değeri hissedarların adedine göre ayrı ayrı hesaplanır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Değerleme 

Arsa vergi değerinin takdiri: 

Madde 29 — Arsanın normal alım satım bedeli, emsal arsanın 
alım satım bedeline göre, bunun mümkün olmaması halinde, emsal 
olabilecek arsa üzerine inşa edilmiş binanın vergi değeri yoluyla 
bulunur. 

Vergi değerinin emsal arsa bedeline göre takdiri: 
Madde 30 — Arsa vergi değeri, 26 nci maddede belirtilen özellik

leri itibariyle aynı vasıftaki arsanın normal alım satım bedelleri esas 
alınarak takdir olunur. 

Aynı vasıfta başka bir arsanın normal alım satım bedelinin tespit 
olunamaması halinde, benzer vasıftaki arsaların normal alım satım 
bedelleri esas alınır. Ancak, farklı vasıflara göre esas alınan bedele 
gerekli ilâve ve indirimler yapılır. 

Beyan tarihi ile emsal arsanın alım satım tarihinin farklı olması 
halinde, zaman içindeki değer değişiklikleri nazara alınır. 

Bedel, metrekare itibariyle tespit olunur. 
Kadastro veya imar haritası bulunan bölgelerde, aynı veya benzer 

vasıftaki arsanın tespitinde bu haritalardan yararlanılır. 
Emsal alınacak arsanın metrekare fiyatının tespitinde, 31 inci 

madde hükmüne göre düzenlenen normal alım satım bedel cetvellerin
den de yararlanılır. 

Normal alım satım bedel cetvelleri : 

Madde 31 — Vergi daireleri, görev alanları içerisinde bulunan 
arsalara ait normal alım satım fiyatlarını, her belediye ve Emlâk Ver
gisi Kanununun 12 nci maddesine göre arsa sayılan arazinin bulun
duğu her köy için ayrı ayrı düzenleyecekleri normal alım satım bedel 
cetvellerine meydan, sahil, cadde ve sokaklara göre ve metrekaresi
nin alım satım fiyatlarım gösterecek şekilde kaydederler. 

Mükellefler tarafından vergi dairelerine yapılmış olan beyanlar
dan normal alım satım bedeli olarak gösterildiğine kanaat getirilen 
arsa vergi değerleri de bu cetvellere işlenir. 

Arsa vergi değerinin bina tergi değeri yoluyla bulunması : 

Madde 32 — Normal alım satım bedeli; vergi değerinin 30 uncu 
madde hükmüne göre tespitinin mümkün olmaması halinde, normal 
alım satım bedeli aynı veya benzer vasıftaki başka bir arsa üzerinde 
bulunan binanın takdir olunan vergi değeri içindeki arsa bedeli esas 
alınmak suretiyle bulunur. 

Bina için takdir olunan vergi değerinden binanın inşaat maliyet 
bedeli ile % 20 satış kârı tutarı düşüldükten sonra kalan miktar, arsa 
bedeli olarak kabul edilir. 

Arsa payı için hesaplanan değerin metrekareye isabet eden mik
tarı ile değer takdir edilecek arsanın yüzölçümü çarpılmak suretiyle 
o arsanın normal alım satım bedeli tespit edilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Arazi vergi değerlerinin takdiri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel esaslar 

Takdirde esas: 

Madde 33 — Arazi vergi değerinin takdiri, arazinin cinsi, sınıfı 
ve kullanma durumu nazara alınarak yapılır. 

Takdirde, arazi üzerinde bulunan bina dışındaki tarımsal tesis
ler, dikili şeyler, kaynaklar ve gölcükler de nazara alınır. 

Arazi cins, sınıf ve kullanma durumları : 

Madde 34 — Arazi; sulaklık derecesine göre, kıraç. taban ve 
sulak olmak üzere 3 cinse ayrılır. 

Her cins arazi; verim gücüne göre, iyi, orta, zayıf ve kültür bit
kisi yetiştırilemiyecek veya yetiştirilmesini engelleyecek özellikte ol
mak üzere ayrıca 4 sınıfa ayrılır. 

Her cins ve sınıf arazinin, üzerinde yapılan tarım nevine göre kul
lanma durumu tespit olunur. 

Arazi cins ve sınıfları ile kullanma durumlarının tespiti: 
Madde 35 — Arazi cins ve sınıfları ile kullanma durumlarına 

esas alınacak özellikler, ilgili daire ve kuruluşlardan alınacak bilgi 
gözönünde tutulmak ŝuretiyle Maliye Bakanlığınca tespit olunur. 

Bu tespit sırasında en az aşağıdaki hususlar gözönünde bulun
durulur : 

1 — Arazinin kuru ve sulu ziraatte ve yağışlı iklimde olmasına 
göre ayrım (kuruda, suluda, yeterli yağış miktarı ve uygun yağış dağı
lımında, yarı sulanan arazilerde), 

2 — Yetiştirilen kültür bitkilerine göre ayrım (tarla arazisi, seb
zelik, çayır ve mer'a, bağ, çay ve meyve bahçesi, zeytinlik, fidanlık, 
kavaklık ve benzeri), 

3 — Bölgesel uygulanan münavebede yer alan ürün nevilerine 
göre ayrım (hububat, sınaî bitkiler, yem bitkileri, yemeklik tane fcakla-
gil, sebzeler ve benzeri). 

Toplu ve ayrı olarak değerlendirilecek arazi: 
Madde 36 — Bir vergi dairesi veya ilçe sınırları içindeki köy, 

mevki veya semtte bir malike ait olarak toplu halde bulunan ve cins, 
sımf ve kullanma durumu aynı olan arazinin vergi değeri, ayrı ayrı 
tasarruf edilse bile, toplu olarak takdir olunur. 

Ayrı ayrı yerlerde bulunan veya cinsi veya sınıfı yahut kullanma 
durumu farklı olan, kendine mahsus belli sınırlarla ayrılmış her arazi 
parçasının vergi değeri, ayrı takdir olunur. 

Aynı tapu senedinde yazılı bulunan, cinsi, sınıfı ve kullanma 
durumu aynı olan arazinin vergi değeri de toplu olarak takdir olunur. 

Dönüm itibariyle takdir: 
Madde 37 — Arazide vergi değeri, dönüm itibariyle takdir olu

nur. 

Dönüm, bin metrekarelik arazi parçasıdır. 

Müşterek mülkiyette takdir: 
Madde 38 — Müşterek mülkiyet halinde malik bulunulan arazi

nin vergi değeri, arazinin tamamı itibariyle takdir olunur ve pay oran
larına bölünmek suretiyle her bir hissadara düşen vergi değeri hesap
lanır. 

İştirak halindeki mülkiyette takdir: 
Madde 39 — İştirak halinde malik bulunulan arazinin vergi de

ğeri, arazinin tamamı itibariyle takdir olunur. 
Mükellefler ayrı ayrı beyanda bulunmuşlarsa, takdir olunan vergi 

değeri hissedarların adedine göre ayrı ayn hesaplanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Değerleme 

Arazi vergi değerinin takdiri: 
Madde 40 — Arazinin normal alım satım bedeli, emsal arazinin 

alım satım bedeline göre, bunun mümkün olmaması halinde, yıllık 
istihsal değerine göre bulunur. 

Vergi değerinin emsal arazi bedeline göre takdiri: 
Madde 41 — Arazi vergi değerleri; cins, sınıf ve kullanma durumu 

itibariyle aynı vasıftaki arazinin normal alım satım bedelleri esas 
alınarak takdir olunur. 

Aynı vasıfta başka bir arazinin normal alım satım bedelinin tespit 
olunamaması halinde, benzer vasıftaki arazinin normal alım satım 
bedelleri esas alınır. Ancak, farklı vasıflara göre esas alman bedele, 
gerekli ilâve ve indirimler yapılır. 

Beyan tarihi ile emsal arazinin alım satım tarihinin farklı olması 
halinde, zaman içindeki değer değişiklikleri nazara alınır. 

Toprak haritası yapılmış bölgelerde, aynı veya benzer vasıftaki 
arazinin tespitinde bu haritalardan yararlanılır. 

Emsal alınacak arazinin dönüm fiyatının tespitinde, 42 nci madde 
hükmüne göre düzenlenen normal alım satım bedel cetvellerinden de 
yararlanılır. 

Normal alım satım bedel cetvelleri: 
Madde 42 — Vergi daireleri, görev alanları içerisinde bulunan 

araziye ait normal alım satım fiyatlarını; her belediye ve köy için ayrı 
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ayrı düzenleyecekleri normal alım satım bedel cetvellerine, arazi 
cins, sınıf ve kullanma durumları itibariyle ve dönümünün alım satım 
fiyatlarını gösterecek şekilde kaydederler. 

Mükellefler tarafından vergi dairelerine yapılmış olan beyanlar
dan normal alım satım bedeli olarak gösterildiğine kanaat getirilen 
arazi vergi değerleri de bu cetvellere işlenir. 

Vergi değerinin yıllık istihsal değeri yoluyla bulunması: 

Madde 43 — Vergi değerinin 41 inci madde hükmüne göre tes
pitinin mümkün olmaması halinde, normal alım satım bedeli, yıllık 
istihsal değeri yoluyla bulunur. 

Yıllık istihsal değeri, ortalama randıman ve mahsulün ortalama 
satış fiyatı ölçülerine göre her tarım biriminden bir yılda elde edile
ceği hesaplanan mahsul değerinin, mevcut tarım birimi sayıları ile 
çarpılması suretiyle bulunacak değerdir. 

Yıllık istihsal değerinin hesaplanmasında, Vergi Usul Kanunun
da yer alan ziraî kazanç ölçüleri ve bunların tespiti hakkındaki hü
kümlere göre yapılmış olan takdir ve tespitler esas alınır. 

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bulunan yıllık istihsal de
ğerinin 5 katı, arazinin normal alım satım bedeli olarak kabul olunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tarım arazisinde verim gücünün nazara alınacağı haller 

Verim gücü: 

Madde 44 — Bu Tüzükte geçen verim gücü deyimi, arazinin nor
mal bir bakımda işletilmesi halinde, kendi yapısındaki özelliklere göre 
verebileceği yıllık istihsal değerini kapsar. 

Verim gücünün nazara alınacağı haller: 

Madde 45 — Tarım arazisinin vergi değerinin tespitinde, aşağı
daki hallerde arazinin verim gücü de nazara alınır : 

1 — Bulunduğu bölgede tarım arazisinin azlığı dolayısiyle nor
mal alım satım bedelinin, yıllık istihsal değeri yoluyla hesaplanacak 
değerden fazla olması ve aradaki farkın normal alım satım bedelinin 
% 25 ini aşması, 

2 — Emlâk Vergisi Kanununun 33 üncü maddesinin dördüncü 
bendi gereğince vergi değerini tadil eden sebeplerin ortaya çıkması. 

Bu hallerde vergi değeri, 43 üncü madde hükümlerine göre tak
dir olunur. 

BEŞİNCİ KISIM 

Son hükümler 
Yürürlük: 
Madde 46 — 29/7/1970 günlü ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Ka

nununun 29 uncu maddesinin son fıkrası ile 31 inci maddesinin ikinci 
fıkrasına dayanılarak hazırlanan ve Danıştayca incelenmiş bulunan bu 
Tüzük hükümleri, 1/3/1972 gününde yürürlüğe girer. 

Yürütme: 

Madde 47 Bu Tüzük'ün hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

Karar Sayısı : 7/4010 

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Orhan Fevzi Akbay'm 
(1) inci derece valilik kadrosu verilerek, 5442 saydı Kanunun 6 nci 
maddesinin birinci fıkrası gereğince bu kadroya naklen atanması ve aynı 
maddenin ikinci fıkrasına göre merkez emrinde görevlendirilmesi; adı 
geçen Bakanlığın 25/2/1972 tarih, ve 581/514 saydı yazısı üzerine,, Ba
kanlar Kurulunca 29/2/1972 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C SUNAY 

Barbakan 
Prof. Dr. N. ERİM 

Devlet Baıkanj 
D. KİTAPLI 

Devlet Bakan ı 
A. 1. GÖĞÜS 

Devlet Baıkaın,! 
/. KARAÖZ 

Devlet Balkanı Adalet Bakan ı Mil l î Saı. Bakamı 
Prof. İ. ÖZTRAK Prof. S- BİLGE F. MELEN 

'İçişleri Bakan ı ıDıışöşleri Bakanı MaKıye Bakan ı 
F. KUBAT H. BAY ÜLKEN S. N. ERGİN 

Mill î Eğit . Balkanı BavMi 'dırlik Bakan ı TicaTet Bakanı 
/. ARAR M. ÖZTEKİN N. TALÛ 

Sağlık ve Sos. Y a r . Bakan ı Güm. ve Tökel Bakan ı T a r ı m Bakaıiı 
Dr. C. AYKAN H. ÖZALP Prof. Dr. M. 0. DİKMEN 

Ulaş t ı rma Balkanı Çalışma Bakan ı Sanayi ve Tekno. Balkanı 
R. DANIŞMAN A. R. UZUNER M. EREZ 

Enerj i ve Tabdî Kay . Bakanı Turizm ve Tan ı tma Bakan ı İ m a r ve İ skân Bakan ı 
N. DEVRES E. Y. AKÇAL S. BİNGÖL 

Köy iş ler i Bakan ı Onman Bakan ı Gençlik ve Spor Bakan ı 
Prof. N. SÖNMEZ Prof. S. İNAL A. KARAKÜÇÜK 

İ L Â N L A R 
Başbakanlık Matbaası Mensupları Yardımlaşma Derneği Başkan

lığından : 

Başbakanlık Matbaası Mensupları Yardımlaşma Derneğinin 
1971 -1972 yılı olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantısı 24/3/1972 
Cuma günü saat 17.00 de Matbaa Yemekhanesinde yapılacağı ilân olunur. 

Yönetim Kurulu 
G Ü N D E M : 
1 — Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi, 
2 — Yönetim Kurulu raporunun okunması, 
3 — Murakıp raporunun okunması, 
4 — Yönetim Kurulu ve Murakıpların ibrası, 
5 — Dilek ve temenniler, 
6 —• Yeni Yönetim Kurulu ve Murakıpların seçimi. 

Ankara Asliye 3. Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/368 
Davacı : Millî Eğitim Bakanlığı 
Davalılar : Yusuf Dülger, Yalçın Uraz, Turan Dilligil ve Aliye 

Dülger. 
Dava : 38.544,74 lira alacak. 
Davalılar aleyhine davacı Bakanlık tarafından, 

İkame olunan alacak davasının duruşmasında : 
Mahkememizde 

Davalılardan Yalçın Uraz'a Yenişehir Necatibey Gad. 13/A Başnuı 
Matbaası olan adresine dava dilekçesi ve davetiye tebliğ edilemediğinden 
yaptırılan zabıta tahkikatı neticesinde de açık adresi tespit edüemedi-
ğinden dava dilekçesi ve davetiyenin adı geçen davalıya ilânen tebliğine 
karar verilmiş olup, duruşma 27/3/1972 günü saat 9.00 a talik edilmiştir. 

Adı geçen davalının bUdlrilen gün ve saatte duruşmada hazır bu
lunması veya bir vekü marifetiyle kendisini temsU ettirmesi aksi tak
dirde adına gıyap kararı çıkarılacağı dava dilekçesi ve davetiye yerine 
kaim olmak üzere tebliğ olunur. 2000 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A . Ş. den : 

1 —' Şirketimizce, takriben 65 ton hurda elektrolitik bakır, kapa' 
zarfla teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 

2 —' Tekliflerin, engeç 10/4/1972 Pazartesi günü saat 16.00 ya ka 
dar (Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. İç Alımlar Müdürlüğü 
Kdz. Ereğlisi) adresinde bulundurulması lâzımdır. 

3 — Şartnameler bedelsiz olarak, Şirketimizin Atatürk Bulvar 
No. 127 Kat 6 daki Ankara Bürosundan, Karaköy Tünel Caddesi Ku 
Han No. 38 Kat 5 deki istanbul Satın Alıma Müdürlüğünden temin edi 
lebilir. 

4 —ı Şirketimiz işbu satışı yapıp yapmamakta serbesttir. 
1989/2-2 
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Ankara Asliye 3 üncü Hukuk Hâkimliğinden : 

Dosya No : 1971/765 
Davacı : KUlî Eğitim Bakanlığı 
Davalılar : 1 — Ateş Ulııata, 2 — Bekir Sıddık (Sıtkı) Uluata. (Ad

resleri meçhul) 
Dava : Okutma giderinden dolayı 10.372,77 lira alacak, 
Davacı tarafından davalılar aleyhine Mahkememizde ikame olunan 

alacak davasmda : 
istanbul - Beşiktaş, Spor Cad. Babaefendi Sok. No: 11/5 de ika

met ettikleri bildirilen davalılara dava dilekçesi ve davetiye tebliğ edile
memiş yaptırılan zabıta araştırmasına rağmen açık adresleri de tespit 
ettirilememiş bulunan davalılara dava dilekçesi ve davetiyenin ilânen 
tebliğine karar verilerek duruşma 22/3/1972 günü saat 9.40 a talik edil
miştir. 

Adı geçen davalüarın tayin olunan gün ve saatte duruşmada hazır 
bulunmaları veya bir vekü marifetiyle kendüerini temsil ettirmeleri aksi 
takdirde adlarına gıyap kararı çıkarılacağı, dava dilekçesi ve davetiye 
yerine kaim olmak tizree ilânen tebliğ olunur. 1731 

Altındağ Asliye 2 nci Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/201 
Musa Hayri Yüney, Mustafa Muzaffer Yüney, Abdullah Galip Yü-

ney, Mehmet Niyazi Yüney, Ganime Huriye Olgundemir, Emine Nuriye 
Eren ve Kadriye Erçetin tarafından davalı Ankara Belediyesi adına açı
lan tapu iptali davasının yapılan muhakemesi sırasında verilen karar ge
reğince, Solfasol Köyü Sevrikaya mevkiinde kadastronun 3454 ada, 5 
parsel sayılı gayrimenkulun 3136 M* kısmının namlarına tescilini iste
miş olup, bu yerin Hazineye ihbarı Belediye hududu dahiline alınmasından 
dolayı Belediye namına kayıt edildiğinden M . K. nun 639 uncu maddesi 
gereğince bu yer üzerinde hak iddia edenlerin duruşmanın bırakıldığı 
4/4/1972 günü saat 9,35 de Mahkememizde bizzat bulunması veya ken
dilerini bir veküle temsü ettirmeleri 3 üncü defa ilânen tebliğ olunur. 

1688 

istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

ist. Giriş Gümrük Müdürlüğünün 22790 sayılı 11/8/1966 günlü giriş 
beyannamesiyle yurda otomobil ithal eden Sadık Özcan'dan noksan tahsil 
edilen 4.369,30 lira gelir eksiğine dair Bakanlık lehine neticelenen 
105/57 - 70/192 sayılı 26/5/1970 günlü hakem kararı, adı geçenin büinen 
adresinde bulunamamış olmasından gerekli tebligat yapılamamıştır. 

Tebligata esas olacak başkaca bir adresi de tespit edilip bUineme-
diğinden 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri hükümlerine göre 
ilânen tebUğine karar verilmiştir. 

Tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 1732 

' ' - -

Antalya 1. İcra Memurluğundan : 

1971/886 
Borçlu : Hasan Yaman, Antalya Atatürk Cad. No. 167 halen adresi 

meçhul. 
Alacaklı Güney Kol . Şti. vekili Av. Bahri Cengaver tarafından 

aleyhine yapılan masrafsız 26.048,25 TL. kambiyo senetle alacak takip 
dolayısiyle yapılan icra takibinde : Yukarıda gösterilen adresinize çıka
rılan tebligat bilâ tebliğ iade edilmiş bulunduğundan icra tetkik mer
ciince ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

işbu ilânı ödeme emrinin Resmî Gazete'de ilân tarihinden itibaren 
10 günlük süreye 20 gün ilâvesiyle 30 gün içinde masraflarla birlikte 
borcu ödemeniz, veya takibin dayandığı senet kambiyo senedi niteliğine 
haiz değilse 25 gün içinde mercie şikâyet etmeniz, takip dayanağı senet 
altındaki imza size ait değilse yine ayrıca ve açıkça bir dilekçe Ue icra 
dairesine bildirmeniz, aksi takdirde kambiyo senedi altındaki imzanın 
sizden sadır sayılacağı, imzayı haksız yere inkâr ettiğiniz takdirde 
5000 liraya kadar para cezasına mahkûm edileceğiniz, borçlu olmadığı
nız veya borcun imhal edildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı 
hakkmda itirazınız varsa sebepleri ile birlikte 25 gün içinde icra tet
kik merciine müracaatla itirazınızın kabulüne dair bir karar getirme
diğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, ayrıca 30 gün içinde 
tmal beyanında bulunmanız hususu ödeme emri yerjnei ikaiıu olmak üze
re ilân ve ihtar olunur 1365 

Espiye Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/210 
Davacılar Tirebolu Kazasında mukim Şefik ve Refik İnanç vekil

leri A l i Arslanoğlu tarafından davalılar Tirebolu'nun Yeniköy Mahalle
sinden Hasan Tahsin inanç eşi Salihe İnanç ve arkadaşları hakkında 
ikame eylediği tapu iptali davasının yapılan duruşmasında verilen ka
rar gereğince : 

Davalı Saliha İnanç'a çıkarılan davetiyenin adresinin meçhul oldu
ğundan bahisle bilâ tebliğ iade edildiğinden adı geçenin duruşmanın 
bırakıldığı 7/4/1972 Cuma güü saat 9 da Espiye Asliye Hukuk Mah
kemesinde bulunması davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

1729 

1971/164 
Davacı Espiye Kazasının Espiye Mahallesinden Temel oğlu Ahmet 

Temel tarafından davalı adresi meçhul Mehmet A l i kızı Ahmet karısı 
Emirzade Temel aleyhine ikame eylediği boşanma davasının yapılan 
duruşmasında verilen karar gereğince : 

Davalıya Resmî Gazete ile ilân yolu Ue davetiye tebUğ edildiği 
halde 11/2/1972 tarihli duruşmaya gelmediğinden gıyap kararının Uâ-
nen tebliğine karar verildiğinden adı geçen duruşmanın bırakıldığı 
24/3/1972 Cuma günü saat 9 da Mahkemede hazır bulunmasının gı
yap karan yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 1730 

Karacabey Asliye Hukuk Hâkimliğinden 

1971/77 
Davacı İnkaya Köyünden Sadettin Başak ve Hamit Turhan tara

fından Çamlıca Köyünden Ferdane Şenkul aleyhine ikame olunan tapu 
iptali davasmda : 

Davalı Ferdane Şahin'in adresi tespit edUemediğinden ilânen tebli
gat yapılmasına karar verilmiş olmakla, duruşma günü olan 14/3/1972 
günü saat 9 da davalı Ferdane Şenkul'un Karacabey Asliye Hukuk Mah
kemesinde hazır bulunması, davetiye tebhğ yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebüg olunur. 1574 

Davacı İnkaya Köyünden Selim Demir ve arkadaşları tarafından 
davalı Çamlıca Köyünden Sefer Uysal, Ayşe Uysal, Hüseyin Çeltik ve 
Firdevs Azar aleyhine ikame plıınan tapu iptali davasında : 

Davalıların adresleri tespit edilemeyip ilânen tebligat yapılmasına 
karar verilmiş olmakla, duruşma günü olan 14/3/1972 günü saat 10 da 
davalılar Sefer Uysal, Ayşe Uysal, Hüseyin Çeltik ve Firdevs Azar'ın 
mahkememizde hazır bulunmaları veya kendUerini vekil ile temsil ettir
meleri (1971/160) sayılı dosyada ilânen tebliğ olunur. 1575 

Emirdağ Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1972/45 
<Saip Aid Çetin vasisi Kırkpunar Köyünde Ahmet 'Çetin tarafından 

ikame edilen gaiplik davasının yapılan muhakemesinde: 
Gaipliğine karar verilmesi istenen Gedikevi Köyü 67 hanede kayıtlı 

Hüseyin oğlu Fatma'dan doğma 1338 doğumlu A l i Çetin'in, 1945 yılında 
ortadan ani olarak kaybolduğu, o zamandan beri babası ve yakınları 
tarafından araştırılmasına rağmen bir türlü bulunup izine tesadüf edi
lemediği ve şu durumda muhakkak surette öldüğü iddia edilmekte oldu
ğundan mumaileyh hakkında malûmatı olan kimselerin ilân tarihinden 
itibaren bir sene içinde gerekli izahat ve malûmatı vermeleri aksi halde 
adı geçenin gaipliğine karar verileceği üân olunur. 1697 • 

Akdağmadeni Ashye Hukuk Hâkimliğinden : 

örenkale Köyünden Nuri oğlu Bekir Sevinç tarafından Örenkale 
Köyünden olup Davutlu Köyünden Veysel Içeller yanında mukim İsmail 
kızı El if Sevinç aleyhine zina sebebine müsteniden açılan boşanma da
vasının yapüan yargılaması sırasında : 

Yapılan aramalara rağmen adresi tespit edilamiyerek ilânen dava 
dilekçesi tebliğ edilmiş bulunan davalı El if Sevinç'in -26/4/1972 Çarşam
ba günü saat 9 a müsadif bulunan duruşmada hazır bulunması veya 
kendisini bir veküle temsil ettirmesi, müracaata bırakılan davanın yeni-
lemımesini JbJtiva eden dilekçenin tebliğini muhtevi davetiye yerine kaim 
olmak üzere üân olunur, 1699 



Dinar Sulh Hukuk Hâkimliğinden Ankara 6. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

1971/40 
Davacı Hazineye izafeten Dinar Malmüdürlüğü tarafından istanbul 

Topkapı Muhtum Meydanı Mustafa Hilmi Mahallesi No.2/D de inşaat 
malzemesi taahhüt ve dahilî ticaret ile meşgul Bekir Adak yanında 
mukim Necdet Adak aleyhine açmış olduğu maaştan mütevellit 714 lira 
40 kuruş alacak davasmm yapılan duruşmasında : 

Davalı Necdet Adak'ın adresi belli olmadığından ve dava düekçesi, 
tebliğ olunmadığından Resmî Gazete ile dava dilekçesi yerine kaim ol
mak üzere ilân yapılmış ve yine duruşma günü olan 24/1/1072 günü 
Mahkemeye gelmemiş olduğundan bu kere gıyap kararı tebliğ edüme-
sine karar verilmiş olduğundan, duruşma günü olan 20/3/1072 günü 
Dinar Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veya kendisini bir 
vekille temsil ettirmesi ettirmediği veya gelmediği takdirde bundan 
böyle duruşmanın gıyabında devam edeceğine karar verileceğinden gı
yap karan yerine ilânen tebliğ olunur. 875 • 

Manyas Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E . No : 1070/139 
K . No : 1971/327 
Davacı Köyişleri Bakanlığına izafeten Hazine vekili Avukat Muhsin 

içli tarafından, davah Manyas Kızıksa Kasabasından Sabri Tek aleyhine 
açılan tapu iptali, tescü ve meni müdahale davasmm mahkememizde da
valının gıyabında yapılan açık yargılaması sonunda : 

Dava konusu Manyas Kızıksa Köyü tapunun 222, 296, 685 ve 2864 
parsel numaralarında davalı adına kayıtlı tapu kayıtlarının iptali ile 
Hazine adına tescilline ve davalının vaki müdahalesinin men'ine, 178,50 
lira mahkeme masrafı ile davacı vekiline takdir edilen 1150,00 liranın 
davalıdan tahsüi ile davacıya verilmesine dair olan 10/12/1971 tarih ve 
1970/139 esas, 1971/327 karar sayılı işbu hükmün ilân .tarihinden itiba
ren 15 gün içinde davalı tarafından temyiz edilmemesi halinde kesinle
şeceği davalıya tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 1700 

Akşehir Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1972/22 
Trafik Kanununa aykırı davranışta bulunmak suçundan sanık olup 

aşağıda kimliği yazılı bulunan şahıs bir çok aramalara rağmen bulu-
namamış ve adresinin meçhul olması sebebiyle 7201 sayılı Kanunun 28 
ve 29 uncu maddeleri gereğince davetiyenin ilân yolu ile tebliğine karar 
verilmiştir. 

Sanığın 27/3/1972 tarihinde yapılacak duruşmada hazır bulunması 
ve numarası yazılı dava dosyasına baş vurması davetiyenin Resmî Ga
zete Ue yapılacak yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 
sayılacağı, 

Sanık duruşma günü gelmediği takdirde Usulün 225 inci maddesi 
gereğince gıyabında duruşma yapılacağı ilân olunur. 

Adı soyadı: Yusuf Ziya Az bay, Nüfusda kayıta olduğu yer« Af
yon Hi Anıtkaya (Eğret) Köyü. 

1787 

Pülümür Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/119 
Davacılar Pülümür'ün Salkımözü Köyünden Rıza Bektaş ve Fatma 

Eektaş vekilleri Mustafa Kişioğlu tarafından, davalılar Pülümür'ün 
;Sâlkımözü Köyünden Mahmut Yüdız ve Pülümür Maliye Hazinesi 
aleyhlerine açılan tapu iptali ve tmen'i müdahale davasmm Pülümür As
lîye Hukuk Mahkemesinde yapılan açık yargılaması sırasında : 

Davalılardan Mahmut Yıldız'a duruşma gün ve saatinin davalının 
adresinin meçhul olduğundan gerekli tebligatın Resmî Gazete ilân 
edilmiş davalı duruşmaya gelmemiş ve adreside meçhul bulunduğundan 
üânen gıyap kararınm tebliğine mahkemece karar verilmiştir. 

Davalı Mahmut Yıldız'm bu kere 11/4/1972 Perşembe -günü saat 
9.50 ye talik edilen duruşmaya gelmediği veya bir vekille kendisini 
temsU ettirmediği takdirde hakkında H . U . M . K. nunun 402 ve 405 
inci maddelerinin tatbiki suretiyle duruşmanın kat'i olarak gıyabında 
devam edeceği hususu gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilân olu
nur. 114*4 

E. No : 1970/233 
K. No : 1971/28 
Davacı: K. H . 
Müşteki : Bilgütay Güngör 
Sanık : Mehmet Toraman, A l i oğlu, Sıddıka'dan olma, 1941 doğumlu, 

Ankara Sincan nüfusunda kayıtlı, Ankara Aydınlık Evler Eğilmez Sokak 
15/10 da oturur, evli, iki çocuklu, okur yazar, sabıkasız, şoför 

Suç : Dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi yaralamaya sebebiyet 
Suç tarihi : 29/6/1968 
Sabit görülen sanığın hareketine uyan C. K. nun 459 uncu maddesine 

göre üç ay hapis 100 lira ağır para, 5435 sayılı Kanuna göre 500 lira ağır 
para, 501 sayılı Kanuna göre 18 gün hapis, 100 Ura ağır para, 647 sayılı 
Kanunun 4/1 inci maddesine göre hapis paraya çevrilerek ve içtimaen 
280 lira ağır para, 6085 sayılı Kanunun 00/E maddesine göre beş gün 
sürücülükten men'ine dair verilen 25/1/1971 tarihli hüküm gıyabî olup 
bunca aramalara rağmen bulunamadığından 7201 saydı Kanunun 28, 29 
uncu maddelerine tevfikan Resmi Gazete Ue üânen tebliğine. Uân tari
hinden itibaren onbeş gün sonra tebüğaün yapılmış sayılmasına karar 
verildi. 1802 

Menemen Tapulama Hâkimliğinden : 

1971/90 
Davaca Aguş Yılmaz tarafından davalılar Kızılay İdaresi ile Hacı 

Rüştü veresesi aleyhine açılan davadan dolayı yapılan muhakeme so
nunda : 

Niza konusu olan Menemen Günerli Köyünün Kındıra mevkiinde olup 
tapulamada 115 parsel tahtında 63 dekar olarak tespit edilen tarlanın 
28/64 hissesini Kızılay Cemiyeti, 27/64 Mssesinin davacı Aguş Yılmaz, 
9/64 hissesinde ölü Hacı Rüştü'nün ibraz edilecek veraset ilâmı mucibi 
mirasçıları adına tapuya tesciline bu suretle davacının davahlar lehine 
yapılan tespite vaki itirazının reddine olup Hacı Rüştü'nün mirasçıların
dan olan karısı Zeynep ile kızları Saniye ve Fatma Afeviye'nin ölmüş ol
duklarından kalan mirasçıları ve adresleri tespit edilemediğinden hük
mün davacı Aguş Yılmaz vekili Avukat Şadan Evcimik tarafından 8/9/1971 
günlü dilekçe Ue temyiz edilmiş olduğundan, işbu karar ve temyiz dilek
çesinin davada taraf bulunan Bornova'h Hacı Rüştü karısı Zeynep ile 
kızları Saniye ve Fatma Afeviye mirasçılarına tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilânen tebliğ olunur. 11515 

Antakya İkinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Ahmet Aktaran vekili Avukat Erhatay Kutsal tarafından Yayla* 
dağı Kazasının Kulaç Köyünden Ahmet Erdem aleyhine açılan alacak 
davasmm yapılan muhakemesi sonunda : 

Davanın açılmasından sonra ödeme yapılması nedeni Ue kalmayan 
davanın reddine, 15 Ura harem peşin almandan mahsubuna, davanın açU-
masına sebebiyet veren davalıdan davacının sarfettiği 376 lira 50 kuruş 
duruşma gideri ile davacı avukatı için 4600 lira avukatlık ücretinin 
mecmuu 4976 lira 50 TL. nin 1/2 si olanı 2488 lira 25 kuruşun davalıdan 
alınarak davacıya verilmesine, davalı Ahmet'in ikametgâhının meçhuli-
yeti hasebiyle hüküm özetinin davah Ahmet'e Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğine, 23/12/1971 tarih ve 1970/285-756 sayı Ue karar verilmiş bu
lunduğundan, işbu hüküm özetinin ilân tarihinden itibaren davalı Ahmet 
Endem'in kanunî müddet içerisinde temyiz yoluna gitmediği takdirde 
hükmün kesinleşeceği hüküm özeti tebliği yerine kaim olmak üzere 
davalı Ahmet'e üânen tebliğ olunur. 1897 

Balâ Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/156 
İlçemiz Afşar Köyünden Mustafa Yazar, aynı köy (1288) parsel 

sayılı, Yanıcak mevkiinde, (37.400) M2 miktarındaki taşınmazın Hazine 
adına olan tapusunun iptali Ue kendi namına tescilini talep etmiş bulun
duğundan bu taşınmaz üzerinde üstün haklan olanların ilgili kanun ge
reğince bu ilânın neşri' tarihinden itibaren (3) ay zarfında yazılı olarak 
mahkememizin 1971/156 esas No. lu dava dosyasına müracaatları Uân. 
olunur. 
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Ankara Yarı Açık Cezaevi Müdürlüğünden : 

Cinsi : Gıda maddesiı Miktarı : 20 kalem, Muhammen bedeli : 
164.900,— lira, Geçici teminatı : 9.495,— lira, İhale tarihi : 14/4/1972 
Cuma günü saat 16.00 da 

1 — Ankara Yarı Açık Cezaevi Müdürlüğünün 1972 malî yılı ihti
yacı olan 20 kalem muhtelif gıda maddesinin kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 — Erzakın ihalesi : 14/4/1972 Cuma günü saat 16.00 da 
3 — Talepler her gün şartnameyi Ankara Yarı Açık Cezaevi Mü

dürlüğünde görebüirler. 
4 —• Talipler muvakkat teminata ait vezne mektubu veya banka 

mektubu ile diğer bölgelerini ihale günü saat 15.00 e kadra Komisyona 
vermiş olmaları şarttır. 

5 — Postada vuku bulacak gecikmeler nazara alınmayacağı ilân 
olunur. 2026 / 4-1 

• 
iskenderun Dz. Sat. A l . Kom. Başkanlığından : 
Mersin Deniz Birlikleri için aşağıda cinsi, miktarı, muhammen be

delleri ile geçici teminatları yazılı üç kalem sebze kapah zarf usulü ile 
satın alınacaktır. Üç kalemi bir istekliye ihale edüebileceği gibi her ka-
lemide ayrı ayrı ihale edilebilir. Evsaf ve şartnamesi Komisyonda, An
kara ve istanbul'da K. K. K. Levazım Amirliklerinde görülebilir. İstek
lilerin kanuna uygun hazırlıyacaklan teklif mektuplarını en geç ihale 
günü saat 10.00 a kadar Komisyon Başkanlığına vermelerini, postada 
geciken mektuplar kabul edilmez. 

M. bedeli G. teminatı I H A L E 
C i n s i Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

Taze kabak 4.000 Kg. 8.000,— 600 — 27 Mart 1972 
Taze bakla 4.000 Kg. 7.000,— 525,— Pazartesi 
Dere otu 1.000 Demet 400,— 30,— Saat 11.00 de 

1947 / 4-3 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünden : 

1. Esenlboğa Hava Limanı personelinin Ankara - Esenboğa Hv. 
Lm - Ankara arası işe gidiş, gelişlerinin temini için 10 adet otobüsün 
2490 saydı Kanunun 31 inci maddesi hükmüne göre kapalı zarf usulü 
ile kiralanacaktır. 

2. Beher otobüsün Ankara - Esenboğa Hv. Lm - Ankara arası bir 
sefer sayılmak suretiyle şartnamesine göre beher seferinin tahminî kira 
ücreti 225,00 (tkiyüzyinmibeş) lira olup geçici teminat tutarı 40.254,00 
liradır, işbu teminat idaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı 
hesabına veya Genel Müdürlük Muhasebe veznesine yatırılıp karşılığın
da makbuz alınacaktır. 

3. Eksiltme Ankara'da D H M l Genel Müdürlük binası içerisinde 
Tnılunan Alım, Satım Komisyonunda 27/3/1972 tarihine tesadüf eden 
Pazartesi günü saat 15.30 da yapüacaktır. 

4. Bu işe ait şartname Ankara'da D H M l Genel Müdürlük Mal
zeme Dairesi Başkanlığından, Esenboğa Hava Limanı Başmüdürlüğün
den, istanbul'da YeşUköy Hava Limanı Başmüdürlüğünden temin edile
bilir. 

5. EksUtmeye girebilmek için isteklilerin, 1972 yılı Ticaret Oda
ları belgesi, geçici teminat makbuzu veya mektubunu havi 2490 sayılı 
Kanunun 32 nci maddesinde belirtildiği gibi tanzim edecekleri kapah 
zarflarını eksiltme saatinden bir saat öncesi bulunan saat 14.30 a kadar 
Alım, Satım Komisyonuna makbuz karşılığında vermiş olmaları şarttır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 1955/4-2 

• 

Ankara Valiliğinden: 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar işleri Reisliğinden : 
1 — Ankara Sincan Akşam Kız Sanat Okulu 300 öğrencilik bina 

inşaatı işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine göre eksilt
meye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli 2.484.905,42 liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da iskitler Caddesi üzerindeki Bayındırlık 

Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda 27/3/1972 Pazartesi günü saat 15.00 
de yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğü 
Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
a) 1972 yılma ait ticaret odası belgesini, 
b) 88.297,16 liralık geçici teminatım, 
c) Müracaat dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından almış olduk

ları (c) grubundan en az bu işin keşif bedeli kadar işin eksütmesine gire
bileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini, plan ve teçhizat beyanna
mesini, teknik personel ve taahhüt beyannamesini sermaye ve kredi im
kânlarım bildiren malî durum beyannamesi' ile banka referans mektubunu 
bağlamak suretiyle Ankara Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan 
alacakları yeterlik belgelerini, teklü" mektupları ile birlikte zarfa koy
maları lâzımdır. 

6 — isteklilerin teklif mektuplarım 27/3/1972 Pazartesi günü saat 
14.00 e kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi almak için istekUlerin dilekçelerini 23/3/1972 
Perşembe günü mesai saati sonuna kadar Ankara Valüiği ve Baymdırlık 
Müdürlüğü kayıtlarına intikal ettirmeleri gerekir. ' 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edil
mez. 

Keyfiyet üân olunur. 1824/4-3 

Muş Cumhuriyet Savcılığından: 

Miktarı M . bedeli G. Tem. 
C i n s i Kg. Lira Kr . Lira Kr . ihale tarihi 

Tek tip ekmek 120.000 190.200,— 14.256— 7/4/1972 
Gıda maddeleri 18 kalem 114.350,— 13.662,50 7/4/1972 

1 — Muş Kapalı Cezaevinin 1972 Malî yılı ihtiyacı olan 120.000 adet 
beheri 750 şer gramlık tek tip ekmek ve 18 kalemden ibaret çeşitli gıda 
maddeleri kapalı zarf usulü ile eksiltme konulmuştur. 

2 — Ekmeğin ihalesi 7 Nisan 1972 Cuma günü saat 16,00 da gıda 
maddesinin de aynı gün saat 16,00 da Muş Cumhuriyet Savcılığı odasında 
yapılacaktır. 

3 — Talipler her gün şartnameyi Kapah Cezaevi Müdürlüğünde 
görebilirler. 

4 — Taliplerin bu işle iştigal ettiklerine dair belge ile teminat (Mu-
vakkata ait vezne makbuzu veya banka mektubu gider belgelerini ihale 
günü saat 14,00 e kadar kurula vermiş olmaları şarttır. 

5 — Postada vuku bulacak gecikmelerin nazara alınmıyacağı ilân 
olunur. 1956 / 4-2 

Türkiye Halk Bankası A . Ş. Genel Müdürlüğünden : 

1 — Mardin Şube hizmet binamızın ışıklı reklam levhasının imali 
işi, kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Geçici teminatı 1.000,— lira olan bu işe ait şartname, İnşaat 
ve Emlâk Müdürlüğümüzde tetkik edilebilir. 

3 — İhale, 20/3/1972 Pazartesi günü saat 16.00 da Ankara'da Ge
nel Müdürlüğümüzde yapılacaktır. Tekliflerin aynı gün saat 15.00 e kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına verilmesi lâzımdır. 

Postadaki gecikmeler kabul olunmaz. 
4 — Isteklüerin, ihale gününden en az 3 gün öncesine kadar, in

şaat ve Emlâk Müdürlüğümüze müracaatla yeterlik belgesi almaları 
gerekir. 

5 — Bankamız, 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp 
yapmamakta serbesttir. 1724 / 3-3 

• 
TRT Genel Müdürlüğünden : 

Evvelce ilân edilen ve 12 adet TV istasyonu kurulmaslyle ilgili tek
liflerin alınma tarihi 9 Mayıs 1972 günü saat 14.00 olarak değiştiril
miştir. 

Bu hususta hazırlanan zeyUname TRT Kurumu Malzeme Müdür
lüğünden ücretsiz temin edilebilir. 1506/3-3 
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Ankara Lv. A. 4 No. İu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, teminat ve ihale gün ve saatleri yazılı 
(Bir) kalem (Kereste nakli) maddesi (Pazarlık) suretiyle satın alı
nacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda görüle
bilir, isteklilerin belli gün ve saatte gelmeleri. 

Cinsi : Tomruk kereste nakli, M. bedeli 10.000,— lira, K. teminatı : 
1.500,— lira, ihale günü saati : 17/3/1972 Cuma 10.30 . 2137/1-1 

izmir Levazım Amiıliği 1 No. lu Satın Alma Kom. Başkanlığından : 

Levazım Amirliği ihtiyacı için müteahhit namı hesabına 50 ton pa
tates açık eksiltme usulü ile alınacaktır. Muhammen bedeli 87.500 lira olup 
geçici teminatı 5.625 liradır. 

Eksiltme 5 Nisan 1972 Çarşamba günü saat 10.00 da Komisyonda ya-
püacaktır. Evsaf ve şartnamesi Ankara, istanbul Levazım Amirliğinde ve 
Komisyonda görülebüir. 2154 / 4-1 

Sivas Askerî Satın Alma Komisyon Başkanlığından : 

Sivas Garnizon Birlikleri ihtiyacı için aşağıda yazılı on kalem 
yiyecek maddesi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Evsaf ve şartnamesi Ankara - istanbul Lv. 
Amirlikleri ile Komisyonda görülebilir, iştirakçilerin 2490 sayılı Ka
nuna uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatle
rinden bir saat evvel Komisyona vermeleri şarttır. Her nevi gecikme
ler kabul edilmez. 

T. fiyatı G. teminatı İ H A L E 
Cinsi Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Saati 

Kuş üzümü 1.300 Kilo 6,50 634,— 3/4/1972 11.00 
Çam fıstığı 1.300 » 55,— 4.825,— 3/4/1972 15.00 
irmik (3 No.) 15.000 » 3,— 3.375,— 4/4/1972 11.00 
Aşurelik buğday 3.O0O » 2,— 450,— 4/4/1972 15.00 
Taze bezelye 18.000 » 2 — 2.70O — 5/4/1972 11.001 

Taze bakla 21.000 1,50 2.363,— 5/4/1972 16.00 
Taze kabak 42.000 » 1,10 3.465,— 6/4/1972 11.00 
Semizotu 2O.000 » 1/60 2.400 — 6/4/1972 15.00 
Yumurta 288.000 Adet 65 10.610,— 11/4/1972 11.00 
Yoğurt 70.000 Kilo 3 — 11.750,— 11/4/1972 15.00 

1925 / 4-2 

Elazığ Garnizon Komutanlığı Satın Alma Komisyon Başkanlığın
dan 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminatları 
yazılı (13) kalem (Sebze ve yiyecek) kapalı zarfla ihaleleri hizaların
daki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartna
mesi çalışma saatlerinde Komisyonumuzda ve Ankara, istanbul Leva
zım Amirliklerinden görülebilir, isteklilerin kanunî şekilde hazırlaya
cakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar mak
buz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mek
tuplar kabul edilmez. 

T. fiyatı M . bedeli G. teminatı 
Cinsi Lira Kr Miktarı Lira Lira Günü 

Yumurta 70 50.000 Ad. 35.000 2.625 4/4/1972 
Sah 

Yoğurt 2,75 15.000 Kg . 41.250 3.094 » 
Taze soğan 2,— 10.000 Kg. 20.000 1.500 » 
Taze bakla 2,50 3.000 Kg. 7.500 563 » 
Marul 1,25 15.000 Ad. 18.750 1.407 5/4/1972 

Çarşamba 
Taze kabak 1,50 12.000 Kg . 18.000 1.350 
Taze patates 2,— 20.000 Kg. 40.000 8.0O0 
Salatalık (Hıyar) 1,50 8.000 Kg. 12.000 900 » 
Taze fasulye 2,75 17.000 Kg . 46.750 3.507 6/4/1972 

Perşembe 
Patlıcan 2 — 15.000 Kg . 130.000 2.250 
Domates 2,— 20.000 Kg. 40.000 3.000 
Taze baş soğan 1.50 10.000 Kg. 15.000 1.125 » 
Yeşil biber 1,70 8.O0O Kg. 13.600 1.020 7/4/1972 

İHALE 
Saati 

10.30 

11.30 
15.00 
16.00 
10.30 

11.30 
15.00 
16.00 
10.30 

11.30 
15.00 
16.00 
10.30 

Cuma 

1821/4-3 

Bigadiç Belediye Başkanlığından : 

Belediyemize ait 936 adet İtalyan melez, 3970 adet yerli kavağı 
2490 sayılı Kanunun 31. maddesi ve şartnamesi gereğince kapalı zarf 
usulü ile satılacaktır. 

ihalesi 20 Mart 1972 Pazartesi günü saat 15.00 de Belediyede En
cümence yapılacaktır. 

Kavakların tamamının muhammen bedeli 267.390,— TL., geçici te
minatı 14.620,— TL. dır. 

Taliplüerin kapalı zarf tekliflerini ihale saatinden bir saat evvel 
Belediye Başkanlığına teslim etmeleri ilânı olunur. 1745 / 4-4 

Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından : 

EKSİLTMEYE K O N U L A N İHTİYAÇ MADDESİNİN 

İhale bedeli M . teminatı İ H A L E N İ N 
Grubu C i n s i Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Günü Saati 

1 Sebze-meyve 42 Kalem 1.229.350,— 50.632,— 23/3/1972 Perşembe 10.30 
Hayvan-yemi 7 » 

11.15 2 Tavuk eti 1 420.000, — 20.550 — 23/3/1972 Perşembe 11.15 
3 Yumurta 1 » 180.000,— 10.250,— 23/3/1972 Perşembe 11.30 
4 Kuru gıda 34 » l.,288.000,— 52.414,— 24/3/1972 Cuma 10.30 
5 Yufka kadayıf 4 » 88.500,— 5.675,— 24/3/1972 Cuma 11.15 
6 Temizlik malzemesi 14 » 229.00O — 12.700,— 24/3/1972 Cuma 11.30 

1 — Fakültemiz ve hastanelerinin ihtiyacı yiyecek maddeleri ile temizlik malzemeleri kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 
2 — İhale Ankara Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi (Başhekimlik binasında) toplanacak Satmalma Komisyonunca yapılacaktır. 
3 — Bu işe ait şartnamelerle lüzumlu evraklar her gün 8.30 - 16.00 arası Ankara Tıp Fakültesi (Sıhhiye Morfoloji binasındaki) Ayniyat 

Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
4 —• ihaleye iştirak için 1972 tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ibrazı şarttır. 
5 — Gruplarında yazılı ihtiyaç maddelerinin tahminî fiyatından yukarı olmamak üzere listedeki her kalemin fiyatına teklif verilecek, 

grupların genel toplamı üzerinden teklif yapılmıyacaktır. Talipler ilgili gruplarm yalnız birisine iştirak edebileceği gibi; istediği gruplara da 
ayrı ayrı iştirak edebilirler. Teklif mektuplarında teklif edilen fiyatlar hem rakamla, hem de yazı ile silinüsiz yazılacak, tutarları ile genel 
yakûnu da yapılmak suretiyle onlarda rakam ve yazı ile belirtilecektir. 

'6 — ihaleler her grubun hizasında yazılı gün ve saatte kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Teminat mektupların Ankara Tıp Fakültesi 
Dekanlığı adına olacak, nakit teminat verecekler önceden Ayniyat Levazım Müdürlüğünden tahsilat müzekkeresi alarak Ankara Üniversitesi 
Muhasebe Müdürlüğüne (Dışkapı) yatıracaklardır. 

7 — İhaleye iştirak edeceklerin; 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun tarifine göre hazırlayacakları kapalı zarflarım ihale 
günü ihale saatinden bir saat evveline kadar Satmalma Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabili teslim etmeleri şarttır. 

8 — Postada vaki gecikmeler, telgrafla yapılan müracaatlar nazarı dikkate alınmaz. 
Hân olunur. 1737 /4-4 
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Deniz K . K. T&şkizak Tersanesi Döner Sermaye Genel Müdürlüğü 
Hasköy - istanbul : 

Dosya No : 21.22 

Taşkızak Tersanesi Döner Sermaye Genel Müdürlüğü ihtiyacı için 
kapalı zarf usulü ile idarî şartnamede belirtilen esaslar dahilinde aşağı
daki (2) kalem malzeme, imalât planı ve teknik şartnamesine göre satın 
alınacaktır. 

C i n s i 

Valf (MuhteUf) 
Flenç (Muhtelif) 

Miktarı 
Adet 

144 
7100 

Maktu geçici 
teminat 
Lira Kr . 

50.000 — 
65.000,— 

Son teklif 
verme günü 

25 Mart 1972 
25 Mart 1972 

Saati 

11.00 
11.00 

1) TekUfler idarî şartnamede yazılı olduğu şekilde verilecektir. 
2) Satın alınacak malzemeye ait resim, idarî ve teknik şartname

ler, bedelsiz olarak Taşkızak Tersanesi Döner Sermaye Satın Alma Komis
yonu Başkanlığından temin edilir. 

3) imalât planı, idarî ve teknik şartnamelei" bu işle ilgili firmaların 
yetkinlerine verilir ve talep edenlerden yetki belgesi aranır. 

, 4) Posta ile şartname gönderilmez ve postada vaki gecikmeler ka
bul edümez. 

5) Taşkızak Tersanesi Döner Sermaye Genel Müdürlüğü 2490 sa
yılı Kanuna tabi değildir. 

6) Genel Müdürlüğümüz herhangi bir teklifi seçmesi ve üzerinde 
muameleye geçmesi Genel Müdürlük ile satıcı arasında bağlantı garan
tisi yüklemez. 

7) ihaleye iştirak eden firmalar tekliflerini yukarda gösterilen ta
rih ve saatte maktu geçici teminatın veznemize yatırılması veya vadesiz 
banka teminat mektubunu teklif zarfının içine koyarak Taşkızak Tersa
nesi Döner Sermaye Satın Alma Komisyonu Başkanına veya tevkil ede
ceği kimseye vermesi gerekir. 

2003 / 2-2 

Manisa As, Sat. Kom. Bşk., lığından : 

Manisa, Menemen ve Kırkağaç Garnizonlarının aşağıda yazılı dör
der kalem sebzeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapah zarf usu
lü ile satın alınacaktır. Dört kalem sebze toptan bir istekliye ihale edi
lebileceği gibi, cins, ve ayrı ayrı isteklilere de ihale edilebüir. 

Evsaf ve şartnameleri Ankara ve izmir Levazım Amirlikleri Ue 
Komisyonda görülebüir, teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat 
evvel Komisyona verilmesi şarttır. Postada vaki gecikmeler muteber 
değildir. 

İ H A L E 

Günü Saati C i n s i Miktarı 
M . bedeli 
Lira Kr. 

G. teminatı 
Lira Kr. 

Manisa Gaznizonu : 
Taze fasulye 
Salatalık 
Semiz otu 
Araka 
Menemen Garnizonu 
Taze fasulye 
Salatalık 
Semiz otu 
Araka 
Kırkağaç Garnizonu 
Taze fasulye 
Salatalık 
Semiz otu 
Araka 

63.000 Kg. 
23.000 Kg. 
15.000 Kg. 
15.000 Kg. 

6.000 Kg. 
4.000 Kg. 
2.000 Kg. 
2.00O Kg. 

9.000 K g . 
6.000 Kg. 
3.000 Kg. 
3.000 K g . 

94.500,-
27.600,-
18.000,-
33.750,-

9.000,-
4.800,-
2.400,-
4.500,-

13.500,-
7.20O,-
3.600,-
6.750,-

6.975-
2 070-
1.350-
2.535-

675,-
360-
180-
340,-

1.015-
540-
270-
510,-

5/4/1972 16.00 
5/4/1972 16.00 
5/4/1972 16.00 
5/4/1972 I61.OO 

6/4/1972 15.30 
6/4/1972 15.30 
6/4/1972 15.30 
6/4/1972 15.30 

6/4/1972 16.00 
6/4/1972 16.00 
6/4/1972 16.00 
6/4/1972 16.00 
1986 /4-3 

Doğubeyazıt Askerî Satm Alma Komisyonu Başkanlığından : 

Doğubeyazıt garnizon birlikleri ihtiyacı için 40 (Kırk) ton taze 
soğan kapalı zarfla alınacaktır. Tahmini fiyatı 150 kuruş, tahmini be
deli 60.000 lira olup, geçici teminatı 4.250 liradır, ihalesi 31 Mart 1972 
Cuma günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi, çalış
ma saatlerinde, Erzurum, Ağrı ve Doğubeyazıt Satm Alma Komisyon
larında görülebilir. Teklif mektuplarının en geç ihale saatinden bir 
saat önce Komisyona verilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler kabul 
edilmez. 1924/4-3 

İsparta Asker! Satm Alma Komisyon Başkanlığından : 

İsparta ve Burdur Garnizonları ihtiyacı için aşağıda cinsi ve mik
tarları yazılı yiyecek maddeleri 2490 sayüı Kanunun 31 inci maddesi 
uyarınca kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır. İhaleye gireceklerin 
geçici teminat makbuzları veya banka mektupları ile teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyonumuza vermeleri bu 
işe ait evsaf ve şartnameler Ankara, İzmir Levazım Amirlikleri ile 
Komisyonumuzda görülebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Garnizonu Cinsi Miktarı 
T. fiyatı 
Lira Kr. 

G. teminatı 
Lira Kr. 

İ H A L E 
Günü ve saat 

İsparta Taze soğan 40.000 Kg. 2 — 6.250 — 6/4/1972 10.3C Burdur Taze soğan 25.000 Kg. 2,— 3.750 — 6/4/1972 11.00 
Isparta Marul 18.000 Kg. 2 — 2.700 — 6/4/1972 15.01 
Burdur Marul 10.000 Kg. 2,— 1.500,— 6/4/1972 15.31 İsparta Ispanak 32.000 Kg. 2,— 4.450,— 7/4/1972 10.3C 
Burdur Ispanak 24.000 Kg. 2 — 3.600 — 7/4/1972 11.01 
İsparta Yoğurt 70.000 Kg. 2,50 10.000,— 7/4/1972 15.0C 
Burdur Yoğurt 50.000 Kg. 2,50 7.500,— 7/4/1972 15.3C 

1985/4-3 

Elazığ Garnizon Komutanlığı Satm Alma Komisyonu Başkanlığın
dan 

Aşağıda cinsi, tahminî fiyatı, miktarı, muhammen bedel ve geçici 
teminatı yazılı askerî madde taşıma işi kapalı zarfla eksiltmesi hizasın
daki gün ve saatte Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
çalışma saatlerinde Komisyonumuzda, Ankara ve istanbul Levazım Amir
liklerinde görülebiUr. isteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Ko
misyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edU-
mez. 

Cinsi : Muhtelif askerî madde taşıması, Tahminî fiyatı : Tonu 25 
lira, Miktarı : 3000 ton, M . bedeli : 75.000,— TL., G. teminatı : 5.000,— 
TL., İhale günü : 17 Nisan 1972 Pazartesi günü saat 10.30 da. 

2022 / 4-2 

Manisa As. Sat. A l . Kom. Başkanlığından : 

Aşağıda cins ve miktarları yazılı dört kalem yiyecek maddesi hiza
larında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
Dört kalem yiyecek maddesi toptan bir istekliye ihale edilebileceği gibi 
cins, cins ve ayrı ayrı isteklüere de ihale edilebilir. Evsaf ve şartnameleri 
Ankara ve İzmir Levazım Amirlikleri ile Komisyonda görülebilir. Teklif 
mektuplarının ihale saatinden bir saat evvel Komisyona verilmesi şarttır. 
Postada vaki gecikmeler muteber değildir. 

C i n s i 

Makarna 
Arpa şehriye 
Beyaz peynir 
Siyah zeytin tanesi 

Miktarı 
Kg . 

138.000 
20.000 
60.000 
18.000 

M . bedeli 
Lira Kr . 

G. Tem. 
Lira Kr . 

H A L E 

Günü Saati 

4O0.2OO,— 19.760,— 
58.000,— 4.150,— 

720.000,— 32.550,— 
108.000,— 6.650,— 

3 Nisan 1972 16.00 
3 Nisan 1972 16.00 
4 Nisan 1972 16.00 
4 Nisan 1972 16.00 

1948 / 4-3 

Sürt Askerî Satm Alma Komisyon Başkanlığından : 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı ve iha-
gün ve saati yazılı yiyecek maddeleri kapalı zarf ile satm alınacaktır. 

Evsaf ve şartnameleri mesai saati içinde Komisyonumuzda, An
kara ve istanbul Levazım Amirliklerinde görülebilir. 

TaliplUerin 2490 sayılı Kanuna göre hazırlıyacaklan teklif mektup-
lannı ihale saatinden bir saat evveUne kadar Komisyona vermeleri Pos
tadaki vaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilân olunur. 

C i n s i Miktan 
M . bedeU 
Lira Kr. 

G. teminatı 
Lira Kr. 

İ H A L E 

Günü Saati 

Makarna 
Şehriye 
Limon 

26.000 Kg. 89.700,— 
8.000 Kg. 27.600,— 

140.000 Ad. 70.000,— 

5.735,— 3/4/1972 ll.Of 
2.070,— 3/4/1972 15.0< 
4.750,— 4/4/1972 11.0ı 

1984 /4-3 
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Malatya Asliye 3. Hukuk. Hâkimliğinden : 

1970/1028 
Davacı ismet Karakuş tarafından, davalı Zeynep Karakuş aleyhine 

açılan boşanma davasının yapılan duruşmasında : 
Davah Zeynep Karakuş'un adresi meçhul bulunduğundan kendisine 

28/2/1972 tarihli celse için 25 Ocak 1972 tarih 14083 numaralı Resmî 
Gazete ile daveitye tebliğ edilmiş olduğu halde duruşmaya gelmediğiniz
den bu kere duruşmanın bırakıldığı 30/3/1972 Perşembe günü saat 13.30 
da duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde duruşmanın gıyabınızda 
devam edeceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. 

1999 

Bornova Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/130 
Ayşe Değirmenci tarafından- kocası Bergama Aşağı Kırıklar Köyü 

nüfusunda kayıtlı olup, aynı köyden Hüseyin Oğlu, Beytullah Değirmenci 
aleyhine açılan şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davasının duruş
masında : 

Adresi tespit edilemeyen davalı Beytullah Değirmenei'nin duruşma
nın bırakıldığı 30/3/1972 günü saat 9,00 da Bornova Asliye Hukuk Mah
kemesinde hazır bulunması veya bir avukatla kendisini temsil ettirmesi 
dava dilekçesi ve davetiye yerine geçmek üzere ilân olunur. 12010 

1971/372 
Er Abdülkadir Şahin idaresindeki 401778 plaka numaralı askerî va

sıta ile Erdoğan Çimendur idaresindeki 35 DR 386 plaka numaralı aracın 
çarpışması neticesi askerî araçda vukua gelen 1.033,25 lira hasarın taz
mini için Millî Savunma Bakanlığı adına Hazine vefküi Avukat ıSüheyla 
Arıduru tarafından Abdülkadir Şahin, Erdoğan Çimendur ve Karşıyaka 
1756 Sokak No. 50/4 de oturan Hasan Örs aleyhlerine Mahkememizde 
açılan davanın duruşmasında : 

Adresi tespit edilemeyen davalı Hasan Örs'ün duruşmanın bırakıl
dığı 20/4/1972 günü saat 10.00 da Bornova Asliye Hukuk Mahkemesinde 
hazır bulunması veya bir avukatla kendisini temsil ettirmesi dava dilek
çesi ve davetiye tebliği yerine geçmek üzere ilân olunur. 12011 

Mersin Asliye 2. Hukuk Hâkimliğiden : 

1972/166 
Davacı Abdulhamit Demirel vekili Avukat Tevfik Nasır tarafından, 

Mahkememize talep olunan tahvil senedi iptali davasında : 
Aşağıda tarih ve seri numaraları yazılı tahvü senetlerinin kayıp 

olmuş bulunduğundan neşir tarihinden itibaren 8 ay içinde bulunup ibraz 
edilmediği takdirde iptaline karar veriHp hükümsüz addedilerek yenisi, 
nin alınacağı ilân olunur. 

Tahvil senedinin tutarı Tahvil senedinin Kime ait olduğu 
Lira Seri No. tsim 

5.000 0585 Abdulhamit Demirel 
5.000 0586 » 
5.000 0588 » 
5.000 0589 » 
5.000 0590 » 

1979 
- »-

Seyitgazi Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/374 
Davacı Seyitgazi'nin Doğançayır Köyünden M . A l i kızı 1928 doğ. lu 

Şükriye Sarı Vekili Seyitgazi'de Sadık Çelikel tarafından davalı aynı yer 
252 hanede kayıtlı A l i ile Elife'den doğma 1926 Doğ. Şeydi Sarı aleyhine 
ikame olunan boşanma davasının yapılan duruşmasında : 

Davalının gösterilen adresinde bulunamadığı adına çıkarılan dave
tiyenin geri gelmesi ve zabıtaca yaptırılan tahkikatta nerede olduğu bi-
linememiş olduğundan duruşmanın bırakıldığı 13/4/1972 saat 9.45 de 
duruşmada hazır bulunmadığı takdirde ayrıca gıyap kararı çıkarılacağı 
tebligat yerine kaim olmak üzere üân olunur. 2042 

Kütahya İcra Tetkik Mercii Hâkimliğinden : 

1971/24 
Duruşma günü : 31/3/1972 
Davacı ve alacaklı Mustafa Can tarafından davalı Kadem Aydın 

aleyhine açılan refi itiraz davasımn yapılan duruşmasında : 
Davalı ve borçlu Kadem Aydm'm Akdeniz Gübre Sanayii Toker Te

sis Şirketi Mersin adresine ve diğer adreslere çıkarılan gıyaplı (Meşru, 
hatlı) davetiyeler bilâ tebliğ iade edilmiş olduğundan ilânen, tebligat ic
rasına karar verilmiş olduğundan adı geçenin duruşma günü olan 
31/3/1972 Cuma günü saat 9.00 da Kütahya İcra İşleri Tetkik Mercü 
Mahkemesinde hazır bulunması gıyaplı davetiye yerine kaim olmak üze
re ilân olunur. 2007 

• ' 
Delice Asüye1 Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/82 
Mahkememize davacı Ahmet Aydın tarafından davalılar Nuri AI-

kayak ve Hüseyin Alkayak'lar aleyhine açüan alacak davasmm duruş
masına gelmediğinden üânen tebligat yapümış olup mahkemece 24/9/1971 
tarihli duruşmada gıyaben ilânat yapılmasına karar verilmiş olup 
31/3/1972 tarih saat dokuzda mahkemede bulunması ilânen tebliğ olunur. 

2041 
• 1 

Eskişehir İkinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

E . No : 1971/1196 
K. No : 1971/1011 
Eskişehir İkinci Sulh Hukuk Hâkimliğinin 7/12/1971 tarih ve 

1971/1196 esas, 1971/1011 karar sayılı ilamı ile Redif oğlu hükümlü Tur
han Özdemir'e babası Redif özdemir vasi tayin edilmiştir. İlân olunur. 

2033 

E . No : 1971/1690 
K. No : 1972/19 
Eskişehir Bozan Köyünde nüfusa kayıtlı Hüseyin oğlu, Ahmet Er

kan, hükümlü olup kendisine Eskişehir İkinci Sulh Hukuk Mahkemesi
nin 14/1/1972 tarih ve 1971/1690 esas, .1972/19 karar sayılı ilamı ile 
kardeşi Mehmet Erkan' vasi tayin edümiştir. İlân olunur. 2034 

•
 1 

Ankara Birinci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

1971/1340 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan' sanık İrfan Süzer hakkında 

Mahkememizce verilen 30/12/1971 tarih ve aynı sayılı gıyabî hükmün adı 
geçenin adresinin bulunamaması sebebiyle tebliğ edilememiştir. Sanığın 
işbu üân tarihinden itibaren bir ay zarfında hükme karşı kanun yollarına 
başvurmadığı takdirde gıyabî hükmün kendisine tebliğ edilerek kesinleş. 
miş sayılacağı ilân tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebüğ olunur. 

2017 

1971/1319 
Ölçüler Kanununa muhalefet suçundan sanık A l i Arslantaş hakkın

da Mahkememizce verilen 7/12/1971 tarih ve aynı sayılı gıyabî hükmün, 
adı geçenin adresinin bulunamaması sebebiyle tebliğ edUememiştir. Sa
nığın işbu ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında hükme karşı kanun yol
larına başvurmadığı takdirde gıyabî hükmün kendisine tebliğ edilerek 
kesinleşmiş sayılacağı ilân tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 2 0 1 8 

Kocaeli Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/899 
Davacı Muhittin Gök vekili Nedret Pınar davalı Leyla Gök aley

hine açmış olduğu boşanma davasmm yapılan duruşmasında : 
Davalı yapılan aramalara rağmen bulunamadığından dilekçenin ilâ

nen tebliği ile tebligata kaim olmak üzere davacı 30/3/1972 günü saat 
10 da mahkemede hazır bulunması ilân olunur. 2046 
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Hadımkoy Askerî Satmalına Komisyonu Başkanlığından : 

1 — Aşağıda cins ve miktarı ile ihale gün ve saati gösterilen (Üç) 
kalem (Yiyecek, yakacak) maddesi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi 
gereğince kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır. 

2 — Evsaf ve şartnameler Ankara, istanbul Levam Amirliklerinde 
ve Komisyon Başkanlığımızda görülebilir. 

3 — Teklif mektupları ihale saatinden bir saat evveline kadar Ko
misyon Başkanlığımıza verilmesi mecburidir. Verilen zarflar iade edümez. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Miktarı M . bedeli G. Tem. t H A L E 
C i n s i Ton Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

1. Odun 1.600 448.000,— 21.670 — 3 Nisan 1972 15.00 
2. L . kömürü 4.000 1.120.000,— 47.350,— 5 Nisan 1972 15.00 
3. Tavuk eti 10 180.000,— 10.250,— 7 Nisan 1972 15.00 

1926/4-2 • 
Edirne Askerî Satm Alma Komisyon Başkanlığından : 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddeleri kapah zarf usu
lü ile satm alınacaktır. 

Eksiltmesi aşağıda yazılı gün ve saatlerde Edirne Askerî Satm 
Alma Komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi Ankara, istan
bul Levazım Amirlikleri ile Komisyonda görülebilir. 

isteklilerin belirtilen gün ve saatte teklif mektuplarım Komisyonda 
bulundurmaları (Posta gecikmeleri kabul edilmez) mektuplar en geç 
ihale saatinden bir saat evvel Komisyona verilmiş olacaktır. 

T. fiyatı T. tutarı G. teminat İHALE 
Cinsi Miktarı Lira Kr. Lira Kr . Lira Kr. Tarihi Saati 

Taze bakla 13 Ton 2,50 32.500,— 2.440,— 3/4/1972 10.00 
Taze soğan 18 Ton 1,50 27.000,— 2.025,— 3/4/1972 11.00 
Zeytin tanesi 23 Ton 7,50 172.500,— 9.875,— 3/4/1972 15.00 
Yoğurt 60 Ton 3 — 180.0OO,— 10.250 — 3/4/1972 16.00 
Marul 33.O0O Adet 1,25 41.250,— 3.094 — 4/4/1972 10.00 
Kıvırcık salata 22.000 Adet 80 17.600,— 1.320,— 4/4/1972 11.00 

1923 /4-3 

Adana Levazım Amirliği Sat. A l . Kom. Bşk. dan : 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve teminatları yazılı (Onbir) 
kalem ihtiyaç maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve 
saatlerinde yapılacaktır. Evsaf ve şartnameleri mesai gün ve saatlerde 
Ankara ve istanbul Levazım Amirliklerinde ve Komisyonumuzda görüle

bil ir . İsteklilerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mektupla
rım Komisyon Başkanlığına vermeleri postada geciken mektuplar kabul 
edilmez. 

Miktarı M . bedeli G. Tem. İ H A L E 
C i n s i Kg . Lira Kr . Lira Kr . Günü Saati 

Yufka 20000 70.000,— 4.750,— 24/3/1972 Cuma 11,00 
Taze başsoğan 9000 15.750,— 1.185 — 28/3/1972 Salı 11,00 
Taze kabak 14000 24.550,— 1.845,— 
Salatalık (Hıyar) 6000 12.000,— 900,— 
Bezelye (Araka) 4000 9.000 — 675,— 28/3/1972 Salı 14,00 
Marul (Adet) 3O0O0 37.500,— 2.815,— 
Taze patates 6000 12.000,— 900,— 30/3/1972 Perş. 11,00 
Taze soğan 17000 29.750,— 2.235,— 
Taze sarımsak 1500 2.625,— 200,— 
Taze bakla 4000 7.000,— 525 — 
Semizotu 4000 9.000 — 675,— 

1921 /4-4 

Erbaa Belediye Başkanlığından : 

1 — Belediyemizce mahalle çöplerinin bir yıl müddetle aldırılması 
işi üe motorlu vasıtalarımızın bir yıllık akaryakıt ihtiyacı ihale sureti 
ile yaptırılacak ve alınacaktır. 

2 — Çöp alma işi 2490 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre açık 
eksiltme suretile ve akaryakıt işi ise aynı kanunun 31 inci maddesine 
göre kapah zarf usulü ile ve eksiltme suretile yapılacaktır. Çöp alma iha
lesi 24/3/1972 Cuma günü saat 15.00 de akaryakıt ihalesi aynı gün saat 
15.30 da Encümence yapılacaktır. 

3 — Çöp işinin muhammen bedeli 41.600,— lira olup geçici temi
natı 3120,— liradır. Akaryakıt işinin muhammen bedeli 42.016,65 lira 
olup geçici teminatı 3152,— Uradır. 

4 — İhaleye gireceklerin 1972 vizesini havi Ticaret Odası belgesi 
ile geçici teminat mektup veya makbuzunu ibraz etmesi ve teklif mek
tubuna eklemesi şarttır. İhaleye giren şirket ise 2490 sayılı Kanunun 3 
üncü maddesindeki vesikaları da ayrıca ekleyecektir. Çöp ihalesine talip 
olanlar motorlu vasıtası olduğuna dair bir belgeyide ibraz edecektir. 

5 — Bu işe ait şartname Belediyede görülebüir. 
6 —• Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evveline kadar 

Başkanlığa verilmesi şarttır. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Teklif mektuplarının 32 nci maddeye göre hazırlanması şarttır. 

1746/4-4 • 
Antalya Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/31 
Antalya Antbirlik Genel Müdürlüğü vekili Avukat Akay Ekim tara

fından istanbul - Sirkeci Liman Han Kat. 5, /o : 511 de Alparslan Uysal 
hakkında verilen 6/1/1971 tarihli dilekçe ile 60.328,77 liranın 30/11/1970 
tarihinden itibaren kanunî faizi Ue birlikte tahsili istenmiş davalı göste
rilen adreste bulunamamış ve savcılık marifetiyle yaptırılan tahkikatta 
tebUğata elverişli adresi tespit edilememiş olduğundan davetiye yerine 
kaim olmak üzere duruşmanın 24/5/1972 Çarşamba günü saat 9.15 e 
muallâk bulunduğu ilân olunur. 2122 

» 
T. C. Devlet Demiryolları İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komis

yonu ReisUğinden : 

22 kalem Rulman satm alınacaktır 
1 —ı Hariçten teklif alma suretile yukarıda cins ve nıiktarı yazılı 

malzeme satın alınacaktır. 
2 — Tekliflerin engeç 13 Nisan 1972 Perşembe günü saat 15.00 e 

kadar Ankara'da Genel Müdürlük binasındaki Malzeme Dairesinde top
lanan Komisyonumuza gelmiş veya verilmiş olması şarttır. 

3 —• Verilecek teklif zarflan üzerine teklifin hangi işe ait olduğu 
yazılacaktır. 

4 — Bu işe ait şartnameler TCDD nin Ankara'da Merkez ve is
tanbul'da Sirkeci veznelerinden 25 lira mukabiUnde temin edilebilir. 

5 —. TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya 
tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

6 — Firmalar bu işe ait şartnameyi TCDD veznesinden aldıklarını 
tevsik için ilgili veznenin makbuzunu teklifleri ile birlikte Komisyonu
muza tevdi edeceklerdir. 2108/ 2-1 

» 

Türkiye Çimento Sanayii T. A . Ş. Genel Müdürlüğünden : 

'Fabrikalarımız ihtiyacı için ithal edilecek olan' ve teklif verme son 
günü 22/2/1972 saat 15.00 olarak ilân edilen Rilem Cem cihazları iha
lesi için teklif verme süresi 2 ay uzatılmıştır. 

Buna göre tekliflerin engeç 24/4/1972 Pazartesi günü saat 15.00 e 
kadar Şirketimiz Genel Müdürlüğünde bulundurulması gerekmektedir. 

2109 / 1-1 

• 
D Ü Z E L T M E 

5/3/1972 tarihU ve 14119 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 
7/3968 sayılı Kararnamenin ekinde; 

Gazetenin 9 uncu sahifesinin 2 nci sütununun 5 inci satan
daki (Fen ve Tetkik Kurulu Başkan ve Üyeleri » » ) ibaresi 
(Fen ve Tetkik Kurulu Başkan ve Üyeleri Genel İdare) şeklinde; 

17 nci sahifenin birinci sütununun 2 nci satırında, 
(Posta Daire Başkan Yardımcısı Genel İd. Hiz.... 1) ibaresi 

(Posta Daire Başkan Yardımcısı Genel İd. Hiz... 3) olarak, 

DüzeltiUr. 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 



15 Mart 1972                                          RESMİ GAZETE                                                      Sayı:14129 
                                                     

 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                          
                                              İÇİNDEKİLER 

 

 

Kararnameler                                                    Sayfa 

 
     

1

 

     

35

 
 

7/3985 Pirit ile Karışık Demir Madeni Hakkında Karar       35 
 
7/3995 Emlâk Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine ilişkin Tüzükün Yürürlüğe  
           Konulmasına Dair Karar          37 
 

           41 

 

 

İlanlar             41 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7/3645  TSE Tarafından Hazırlanan Gliserine Nikrik Asit,Teknik Amonyak Amanyom Nitrat  
             Amonyom Sülfat,Asetik Asit’in Standartlarının 6 Ay Sonra Uygulanmak Üzere  

 
           Yürürlüğe Girmesine Dair Karar 
 

7/3981  ABD ile Çukurova Makine İmalat’ın Sermayelerinin 6224 Sayılı Kanun Hükümlerinin  
     

 

     Uygulanmasına Dair Karar  

 
7/4010  İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararnamesi  




