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GİRİŞ ve AMAÇ 

 

 Barutun icadı ve ateşli silahların hızla gelişimi insanlık için tekerleğin 

icadı kadar önemli bir gelişmedir. Birden açığa çıkan bu büyük enerjinin 

böylesine kontrol altına alınabilmesi ve yönlendirilebilmesi, insanoğluna doğanın 

ve dünyanın bilinmeyen yönlerini araştırma macerasında cesaret ve güç kaynağı 

olmuştur. Askeri kullanım alanında en üst gelişim düzeyine ulaşan ateşli silahlar, 

bu yönüyle bir yandan ulusal sınırların korunmasına aracılık ederken öte yandan 

kimi zaman dünya çapında en yıkıcı ve acımasız kıyımlara alet olabilmektedir.  

Ateşli silahlar avcılık ve savunma amaçlı sivil bir kullanım alanına da 

sahiptir. Her yıl milyonlarca kişi bu amaçlarla silah satın almaktadır. Bu artan 

talep nedeniyle, kaçınılmaz şekilde işlenen suçlarda ateşli silahların kullanımı, ne 

yazık ki, silahlar üzerindeki hukuki kontrollerin sıkı şekilde yapıldığı ve bu tür 

yaralanmaların en alt düzeyde tutulmaya çalışıldığı yerlerde bile gün geçtikçe 

artmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nin yanısıra birçok ülkede de 

cinayetlerde en sık kullanılan öldürme yöntemi ateşli silahlar olduğu 

belirtilmektedir (1). Başka bir araştırmada da bu durum vurgulanmış ve  ateşli 

silah yaralarının tüm ölüm nedenleri arasında sürekli olarak ilk on neden arasında 

yeraldığı ve giderek sıklığının arttığı, 1920 ile 1982 yılları arasında Amerika 

Birleşik Devletleri’nde bir milyon ateşli silah ile ölüm olayı gerçekleştiği 

bildirilmiştir (2) . Günümüzde ateşli silah kullanımı çocuklar arasında bile hızla 

artmaktadır. Yapılan bir çalışmada Amerika Birleşik Devletleri’nde 1950’den 

1993’e kadar olan sürede çocuklar arasında ateşli silah kullanılan cinayet 

olgularının 3 kat, intihar olgularının 4 kat arttığı bildirilmiştir (3). Devlet İstatistik 

Enstitüsü verilerine göre ülkemizde cinayetlerin en sık nedeni ateşli silah 

yaralanmasıdır (4). Ülkemizde yapılan diğer çalışmalarda da ateşli silah 

yaralanmaları, cinayetlerin en sık nedeni olarak tespit edilmiştir (5, 6). Bazı 

sosyologlar ateşli silahların bu yaygın kullanımını epidemi olarak 

değerlendirmekte ve bu durumun artarak süreceğini öngörmektedirler.  

Ateşli silah yaralanmalarında orijin saptanması, olay yeri incelemesi ve 

adli soruşturma bulguları ile başlayan, tıbbi muayene veya otopsi ile laboratuvar 

incelemeleri ile devam eden ve yargı aşaması ile sonuçlanan bir süreci kapsar. 
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Olayın orijini, yani intihar mı, cinayet mi yoksa kaza mı olduğu sorusu doğrudan 

ya da dolaylı olarak adli hekime yöneltilen temel bir sorudur. Dünya Sağlık 

Örgütü, hekimin ölü defin izni düzenlerken, ölümün tıbbi nedeni ile birlikte ölüm 

orijinini de belirtmesini istemiştir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri’nin birçok 

eyaletinde ve birçok batı ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de ölümün orijini ilgili 

hukukçuların kararına bırakılmıştır (1).  

Ateşli silahlarla meydana gelen yaralanma ve ölüm olaylarında olayın 

orijininin saptanmasında, ateşli silah mermi çekirdeği giriş ve çıkış deliklerinin 

belirlenmesinin ve atış mesafesinin tayininin temel bulgular olduğu 

belirtilmektedir (7-9). Ateşli silah yaralanmaları olgularının çoğunda iyi bir olay 

yeri incelemesi sonucu olayın meydana geldiği koşullar hakkında edinilen bilgiler, 

yaralanmanın orijininin belirlenebilmesine olanak sağlar. Bu aşamada , öncelikle 

olayla ilgili olan silah, boş kovanlar, mermi çekirdekleri, saçma taneleri, tapalar, 

elbiseler, kan lekeleri, parmak izi ve ellerde atış artıkları gibi kanıtların elde 

edilerek dikkatle korunması ve taşınması oldukça önemli olup, bu konuda olay 

yeri inceleme ekiplerine büyük bir sorumluluk düşmektedir. Olay yeri incelemesi 

ve keşifte hekimin de bulunması ayrıntılı bir araştırmaya olanak sağlar. Hekim 

cesedin olay yerindeki muayenesi ile atış mesafesi ve orijin hakkında ön bilgiler 

edinebilir ve bu konuda adli makamlara bilgi vererek adli soruşturmanın doğru 

yönde ilerlemesine yardımcı olabilir (10-12).  

Ateşli silah yaralanması olgularında atış mesafesi ve orijin belirlenebilmesi 

sürecinde olay yeri kroki ve fotoğrafları da oldukça faydalı olabilmektedir. Stone 

ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada ateşli silah yaralanması olgularının 

orijinine karar verilirken keşifte çekilmiş olan fotoğraflardan, özellikle bu 

fotoğraflarda kişinin elinde kavranmış bir silah bulunup bulunmadığından 

faydalandıklarını bildirmişlerdir (13). 

 Otopsi sırasında ateşli silah yarasının morfolojik ve fiziksel özelliklerinin 

değerlendirilmesinin, ciltte ve cilt altında barut ve is araştırılmasının orijin 

belirleme, giriş ve çıkış deliklerinin ayırımı ve atış mesafesi tayini yönünden en 

temel ve en faydalı kriter olduğu belirtilmektedir (14). Bunun yanı sıra giysili 

bölgelere isabet etmiş olan ateşli silah yaralarında, giysilerde yanık ve is 

araştırılması ve “Lunge Testi”, “Modifiye Griess Testi”, “Sodyum Rodizonat 
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Testi” gibi klasikleşmiş yöntemlerle atış artıklarının tespiti de orijin belirleme, 

giriş ve çıkış deliklerinin ayırımı ve atış mesafesi tayini açısından bir o kadar 

faydalı olmaktadır (15-17). Otopsi esnasında elde atış artıkları tespitinin mutlaka 

yapılması gerektiği ve her ne kadar belirli bir oranda yalancı pozitiflik ve yalancı 

negatiflik durumları söz konusu ise de, özellikle olayın orijinini ve hangi el ile 

ateş edildiğini belirlemede çok faydalı olduğu bildirilmektedir (13, 18). Ayrıca 

atış yapıldığından şüphelenilen ateşli silahlar ile elde edilen boş kovan ve/veya 

mermi çekirdekleri üzerinde yapılacak olan balistik çalışmalardan elde edilecek 

veriler otopsiden elde edilen verilerle birlikte değerlendirildiğinde olayın 

aydınlatılmasını sağlayabilmektedir (19-21). Bu gibi klasikleşmiş yöntemlerle 

yaranın ateşli silah yarası olup olmadığının ve orijininin belirlenemediği, ateşli 

silah yarası ise giriş ve çıkış deliklerinin ayırımının ve atış mesafesi tayininin 

yapılamadığı bazı durumlarda maliyeti yüksek ve komplike  atış artıkları tespit 

yöntemlerine başvurulmaktadır. Bu yöntemler temel olarak;      “Nötron 

Aktivasyon Analizi (NAA)”, “Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrisi (AAS)”, 

“Inductively Coupled Plazma - Mass Spectrometry (ICP-MS)”, “X-Ray 

Mikrofloresans”, “Proton Induced X Ray Emisyon Tekniği” gibi kütle analizleri”, 

“Enerji Dağılımlı X-ışını analizörlü Taramalı Elektron Mikroskobu yöntemi 

(SEM/EDS)”, “Taramalı İyon Mikroskobu yöntemi (SIM)”, “Time-of-Flight 

Secondary Ion Mass Spectrometry (TOF-SIMS)” gibi partikül analizi yöntemleri, 

histokimyasal yöntemler ve görüntü analizi yöntemleridir (22-31).                                                           

Adli tıbbi uygulamada, ateşli silah yaralanmalarının postmortem 

incelemelerinde bazı sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Bazen olay anında şahsın 

üzerinde bulunan giysiler gönderilmemekte, bazen de yıkanıp temizlendikten 

sonra gönderilmekte, bazen ise olumsuz taşıma koşulları nedeniyle küflenip 

kokuşmakta ve üzerinde inceleme yapılamaz hale gelmektedir (32, 33). Ayrıca 

kimi zaman ceset yıkanıp temizlenerek veya ilaçlanarak gönderilmekte ve ateşli 

silah yaraları diyagnostik özelliklerini tamamen yitirmektedir. Bazen de ateşli 

silah yara bölgesi tedavi amacıyla ya da delilleri yok etmek amacıyla müdahale 

görmüş şekilde karşımıza çıkabilmektedir. Tedavi amacıyla yaralara cerrahi 

girişim, yıkama ve pansuman uygulanabilmektedir. Ayrıca yaralanmadan sonra 

belli bir süre yaşayan olgularda yaralar kuruyup kabuklanarak iyileşmiş bir 
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durumda karşımıza çıkabilmektedir. Nadiren de olsa susturuculu silah kullanılarak 

meydana gelen ateşli silah yaralarının çoğu diyagnostik özelliği kaybolmaktadır 

(34, 35). Epidermisin yok olduğu durumlarda is ve baruta bağlı tatuajın ve genel 

olarak yüzeydeki tüm atış artıklarının kaybına yol açılabilmektedir. Yaranın 

etrafında oluşan pıhtı, kan ve kabuk oluşumu, barut yanığını andırabilmektedir. 

Bunlara ek olarak insekt aktiviteleri de yanlış değerlendirmelere neden 

olabilmekte, kurtlar ve böcekler giriş deliği etrafındaki kan artıklarını istila ederek 

barut ve isi gizleyebilmektedir. İnsektler deriyi oyarak ateşli silah yarasını andıran 

sirküler defektler oluşturabilmektedir. Bu defektlerin etrafında kuruma söz konusu 

olduğunda ise küçük kalibreli silah yaralarını andıran görünümler ile 

karıştırılabilmektedir ( 36, 37). Böyle olgularda kimi zaman hem dış bulgularla ve 

otopsi bulgularıyla, hem de yukarıda belirtilen klasik yöntemlerden elde edilen 

verilerle yaranın ateşli silah yarası olup olmadığının tespiti, ateşli silah yarası ise 

giriş ve çıkış deliklerinin ayırımı ve atış mesafesi tayini mümkün 

olamayabilmektedir. Bu gibi durumlarda  genellikle çok pahalı,  gelişmiş 

cihazlara ve uzmanlaşmış işgücüne gereksinim doğuran spesifik yöntemlere 

başvurulması gerekmektedir. Ancak bu  yöntemlerin güvenilirlikleri ve 

spesifiklikleri hala tartışmalıdır. Bazı yöntemlerde yalancı pozitif ve yalancı 

negatif sonuç alınabilme ihtimalinin azımsanamayacak ölçüde olduğu 

belirtilmektedir. Bazı yöntemlerde ise sınırlı türde atış artığı materyali 

çalışılabilmektedir. 

Bu gibi durumlarda ateşli silah yarası cilt altı kas dokusundan elde edilen 

kanda karboksihemoglobin (COHb) tayini önemli bir kriter olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bitişik atış mesafesinden yapılan atışlarda patlama sonucu oluşan ve 

barutun tam yanmama ürünü olan karbonmonoksit gazı cilt altına girmekte ve cilt 

altı yumuşak dokularda bulunan hemoglobin ile birleşerek ve etraf kas dokusu ve 

derinin kiraz kırmızısı veya pembemsi renk almasına neden olan 

karboksihemoglobin (COHb) oluşmaktadır (34,38-43).  

Ateşli silah yaralarında giriş ve çıkış delikleri cilt altı kas dokusundan elde 

edilen kandaki COHb değeri tek başına tanı koydurucu bir kriter olmamakla 

birlikte ateşli silah yarasına yakın olmayan bir yerden alınan venöz kan 

örneğindeki COHb değeri ile karşılaştırıldığında, arada anlamlı bir farkın mevcut 
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olması, yaranın ateşli silah yarası olduğu ve atışın bitişik atış mesafesinden 

yapılmış olduğu yönünde destekleyici bir bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır ve 

şüpheli olgularda diğer diyagnostik kriterlerle birlikte değerlendirildiğinde 

oldukça faydalı olmaktadır (34, 36).  

Bu çalışmada bitişik, bitişiğe yakın ve yakın atış mesafesinden yapılmış 

atışlarla meydana gelmiş olan ateşli silah yaralarında giriş ve çıkış delikleri cilt 

altı kas dokusundan elde edilen kanda ve venöz kan örneklerinde COHb analizi 

yapılarak  elde edilen değerlerin karşılaştırılması  ve bu yöntemle, yaranın ateşli 

silah yarası olup olmadığı, giriş ve çıkış deliklerinin ayırımı ve atışın bitişik atış 

mesafesinden yapılmış olup  olmadığının ortaya konulması amaçlanmıştır. 
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GENEL BİLGİLER 

          I. ATEŞLİ SİLAHLARIN TARİHÇESİ: 

Barutun icadı ateşli silahların gelişimine öncülük etmiştir. Barut ilk olarak 

1000 yıl kadar önce, kestane fişeklerinde kullanılmaya başlanılmıştır. Avrupa’da 

ise barut üretimi 14. yy.da başlamış, başlangıçta askeri amaçlarla kullanılmamış 

ancak savaşta şövalyelere karşı etkinliği anlaşılınca silahlarda kullanımı hızla 

yaygınlaşmıştır. Barutun kapalı metal bir tüpte patladığında tüp içerisindeki 

cisimleri yüksek hızda ve belirli bir doğrultuda fırlattığı keşfedilmiş ve ilk ateşli 

silahlar bu esasa dayanarak yapılmıştır. Ateşli silahların bu tarihten sonraki çok 

hızlı gelişimi askeri amaçlarla kullanımı nedeniyledir. 

İlk üretilen  ateşli silahlar ilkel fitilli silahlardır. Bunlarda ateşleme 

mekanizması bir ucu barut haznesinin içine yerleştirilmiş yanabilen bir fitilden 

oluşmaktaydı. 18. yy.da ise ateşleme mekanizması olarak çakmaktaşı ve metal 

plakalar kullanılmaya başlanmıştır. 19. yy.da ise vurmalı ateşleme sistemleri 

geliştirilmiştir. Bu silahlarda  kurmalı bir çekiç uçucu gaz içeren bir hazneye 

vurmakta ve oluşan alev namluya ulaşmaktaydı. Barut ve mermi namlu ucundan 

içeri yerleştirilmekteydi. 19. yy.’ın ortalarında barut, mermi ve ateşleme sistemi  

tek fişek içinde birleştirilmiş ve arkadan doldurmalı bu sistem çabukluk 

sağlamıştır. Daha sonraları ise birden çok mermi alabilen ve dolayısıyla birden 

çok atış olanağı sağlayan sistemler geliştirilmiştir. 19.yy.’ın sonlarında ise Henry 

Maxim ve Richard Gatling hızla ateş eden ve çok sayıda mermi fırlatabilen ilk 

makineli tüfeği geliştirmişlerdir. Daha sonra I. ve II. Dünya Savaşlarında barutun 

yanması sonucu oluşan gazların enerjisi ile dönme hareketi yaratılarak dakikada 

600 mermi atabilecek kapasitede makinalı tüfekler geliştirilmiştir.  

Geçmişte merminin doğrultusunun düzgünlüğü için uzun borular 

kullanılmış ancak bu silahın taşınmasında problem yaratmıştır. Ancak 18. yy.da 

silah üreticileri boruların içine spiral oluklar açarak merminin daha düzgün 

doğrultuda gittiğini keşfetmişlerdir. Bu buluş silahların namlu uzunluğunu 

kısaltmış ve silahlar taşınabilir hale gelmiştir (44, 51).    
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II. ATEŞLİ SİLAH TÜRLERİ: 

 

II-A. Kısa Namlulu Silahlar (Tabancalar) : 

Başlangıçtan beri tabancalar kendini savunma maksatlı küçük silahlar 

olarak tasarlanmıştır. Tabancaların diğer silahlara göre avantajı küçük ebatta ve 

hafif olması ve bu nedenle kolay taşınabilir ve saklanabilir olmasıdır. Kullanım 

kolaylığı açısından değişik ebat ve şekillerde birçok tabanca çeşidi geliştirilmiştir. 

Tabancalar 3 ana grupta sınıflandırılmıştır: 

II-A.1. Tek Atışlı Tabancalar : 

Tek atışlı tabancalar, ateşleme odacığı namlusuna entegre olan ve her 

atıştan sonra tekrar manuel olarak doldurulması gereken ilkel tabancalardır. 

Bunların iki namlulu olan tipine “Derringer” denilmektedir (36).  

II-A.2. Toplu Tabancalar : 

  Toplu tabancaların  orta kısmında dönebilen ve her biri bir mermi alabilen 

birçok mermi yatağı içeren silindir bulunmaktadır. Bu silah grubunda topların 

yana açılması, toptan dolma  ve üstten kırılma gibi doldurma yöntemleri 

bulunmaktadır. Tetiğe her basıldığında silindir mekanik olarak dönmekte, içinde 

mermi bulunan mermi yatağı  namluyla aynı hizaya gelmekte ve ateşleme 

gerçekleşmektedir. Toplu tabancaların tek hareketli ve çift hareketli tipleri 

bulunmaktadır. Tek hareketli tipinde atıştan önce horozun manuel olarak geri 

çekilmesi gerekmekte bu da silindirin dönmesini ve merminin namlu ile aynı 

doğrultuya gelmesini sağlamaktadır. Çift hareketli tipte ise sadece tetiğe basarak 

horoz geriye çekilmekte, silindir dönmekte ve horozun  düşmesiyle ateşleme 

gerçekleşmektedir. Toplu tabancaların diğer tabancalara üstünlükleri; ucuz ve 

basit dizayna sahip olmalarıdır.   Hakim olunması kolay bir tabanca türüdür. 

Dezavantajları ise en fazla 6 atış yapılabilmesi, doldurmanın nispeten yavaş 

olması, emniyet tertibatının olmaması ve silindirin rahatça dönebilmesi için namlu 

ile silindir arasındaki aralığın silahın  etkinliğini azaltmasıdır (36, 45-47). 
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II-A.3. Otomatik Tabancalar:  

 Bu tabancalar, fişeğin namluya ilk verilişinin   atıcı tarafından yapıldığı, 

sonra  tetik çekimini müteakip ateş eden, ani geri tepmeli olarak çalışan, kendi 

kendine fişek yatağına fişek süren ve boş kovanı dışarı atarak bunu otomatik 

olarak yapan tabancalardır. Bu tabancalar kendi kendine fişeği doldurması ve boş 

kovanı dışarı atması nedeniyle otomatik olarak adlandırılmaktadır. Fişekleri 

şarjörde bulunduğu için  “şarjörlü tabanca” olarak da bilinirler. Ateşleme 

sistemlerinin yapısına göre; yarı otomatik ve tam otomatik olarak iki gruba 

ayrılırlar. 

a. Yarı Otomatik Tabancalar : Fişeğin namluya ilk verilişinin atıcı 

tarafından yapılmasından sonra tetiği her çekişte bir atış yapan ve ikinci 

atışa hazır hale gelen tabancalardır. Her atış için tetiğin ayrı ayrı çekilmesi 

gerekmektedir. Fişeğin namluya ilk verilişi işlemi namlunun üstündeki 

sürgüden tutulup geriye çekmek suretiyle yapılır ve bu işlem bir adet fişeği 

şarjörden çıkarıp namluya sürer. Yarı otomatik tabancalar emniyet tertibatı 

olduğundan toplu tabancalara göre daha güvenlidirler. Bazı tertibatın 

bazıları tetiği, bazıları da horoz sistemini kilitler.   

b. Tam Otomatik Tabancalar : Fişeğin namluya ilk verilişinin atıcı 

tarafından yapıldıktan sonra tetik bir defa çekilip bırakılmadığı zaman 

şarjördeki fişekler bitinceye kadar ateş edebilen tabancalardır. Aynı 

zamanda atıcılara, tetiği çekip bırakmak kaydıyla tek tek atış yapılmasına 

olanak tanırlar. Günümüzde  otomatik tabancaların 13, 14, 15, 16, 17 ve 

18 fişek kapasiteli olanları imal edilmiştir (36, 45-47).   

II-A.4. Makineli Tabancalar :  

Diğer tabancalardan daha büyük ve şarjör kapasiteleri daha fazladır. Hem 

yarı otomatik hem de tam otomatik olarak ateş edebilirler. Şarjör kapasiteleri 15 

ila 71 arasında değişmektedir (45). 
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II-A.5. Diğer Tabanca Çeşitleri : 

Yukarıda belirtilen tabanca türleri dışında spor ve eğitim maksatlı üretilen, 

karbondioksit gaz basıncı ile çalışan, mekanik pompalı elektronik mekanizmalar 

ile diabolü hedefe fırlatan “Havalı Tabancalar”, işaret  fişeği ile haberleşme ve 

aydınlatma maksatlı üretilen “İşaret Tabancaları” ve caydırıcı ve gazla etkisiz hale 

getirici maksatlı üretilen “Gaz Tabancaları (Kurusıkı Tabancalar)” gibi tabanca 

çeşitleri de bulunmaktadır (45). 

II-B. Uzun Namlulu Silahlar (Tüfekler): 

Tüfekler başlangıçtan beri av ve saldırı amacıyla üretilmişlerdir. 

Tabancalardan farkları namlularının daha uzun olması ve kundak (dipçik) 

bulundurmalarıdır. Daha ağır ve büyük olduklarından taşınmaları ve gizlenmeleri 

zordur. Ancak fişekleri çok daha güçlü ve istikrarlıdır. Namlu, mekanizma, el 

kundağı ve dipçik olmak üzere 4 ana parçadan oluşurlar. Mekanizma ateşlemeyi 

ve boş kovanın dışarı atılmasını sağlayan bölümdür (9, 36, 45-47). 

II-B.1. Harp Tüfekleri: 

Bu silahlar; namlusu yivli-setli olup, uzun menzile ve delici güce sahip 

yüksek enerjili silahlardır. Başlangıçta ağızdan dolmalı ve tek atışlı olarak imal 

edilmişlerdir. Günümüzde ise otomatik ve makineli tüfek olarak değişik çap ve 

markalarda imal edilmekte ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca sürgülü ve 

pompalı mekanizmalı, nisbeten daha düşük kalibreli tipleri de bulunmaktadır (9, 

36, 45-47). 

II-B.2. Av Tüfekleri: 

Av tüfekleri  genellikle yivsiz-setsiz, tek veya iki namluludur. Başlangıçta 

ağızdan dolmalı av tüfekleri kullanılırken günümüzde kuyruktan dolma av 

tüfekleri kullanılmaktadır. Tek veya çift namlulu, sürgülü, manivelalı, pompalı ve 

otomatik tipleri bulunmaktadır. Çok sayıda saçma tanesi veya tek 

küresel/silindirik kurşun atmak için tasarlanmışlardır.Yivli-setli olanları da vardır 

(9, 36, 45-47). 
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II-B.3. Diğer Tüfek Çeşitleri:  

Yukarıda belirtilen tüfek türleri dışında gaz basıncı ile çalışan, mekanik 

pompalı elektronik mekanizmalar ile diabolü hedefe fırlatan “Havalı Tüfekler”, 

işaret  fişeği ile haberleşme ve aydınlatma maksatlı üretilen “İşaret Tüfekleri” ve 

caydırıcı ve gazla etkisiz hale getirici maksatlı üretilen “Gaz Tüfekleri” gibi tüfek 

çeşitleri de bulunmaktadır (9, 36, 46, 47). 

III. ATEŞLİ SİLAH MERMİ ( FİŞEK ) KISIMLARI : 

Ateşli silah yaralanmalarında; atış mesafesi, atış yönü ve atış yapan kişinin 

ve silahın belirlenmesi gibi soruların cevaplanabilmesi için silahın ateşlenmesiyle 

çevreye yayılan mermi kapsül içeriği, barut, çekirdek, kovan  ve namlu iç 

yüzeyinden kaynaklanan artıkların araştırılması büyük önem taşımaktadır. Bu 

amaçla ateşli silah mermisinin yapısının bilinmesi gerekmektedir. 

 

III.A. Çekirdek (Kurşun) :  

Kovanın üst kısmında bulunan ve barutun üzerinde yer alan ve hedefe giderek 

tahribatı yapan bölümdür. Sadece kurşun  veya sertleştirmek amacıyla kalay ya da 

antimon ilave edilen kurşunlara; gömleksiz kurşun, üzeri nikel, krom, bakır gibi 

elementlerle kaplanmış kurşunlara; gömlekli kurşun, üzeri çizilmek suretiyle çarpma 

anında parçalanma etkisinin artırılması amaçlanan kurşunlara; dumdum kurşunları 

denilmektedir (9, 36, 48). 

 

III.B. Kovan :  

Taban kısmında kapsül bulunan, mermi çekirdeği ve barutun 

yerleştirildiği, genellikle pirinçten imal edilen (sıklıkla %70 bakır, % 30 çinko) 

silindir şeklindeki metal bölümdür. 

 

III.C. Barut :  

Kovanın içerisinde belirli miktarlarda bulunur.   Kolay alev alan bu 

madde, kapalı ortamda yandığında aniden  ilk hacminin çok üzerinde gaz 

oluşturur. Bu nedenle  patlayıcı özelliğe sahiptir. Bileşimi açısından iki türü 

bulunmaktadır. 
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III.C.1. Kara (dumanlı) Barut :  

Kömür, kükürt ve güherçileden oluşur. Yandığında çok fazla artık bırakır 

ve ilk hacminin ortalama 300 katı kadar gaz meydana getirir. Kapalı ortamda 

çabuk yanar. Oluşan gaz artıklar; karbonmonoksit, kükürtlü hidrojen, azot, 

karbondioksit ve metan, katı artıklar; potasyum karbonat, potasyum sülfat, 

potasyum sülfür, potasyum sülfosiyanür, potasyum nitrat, kükürt ve karbondur. 

Bazı av tüfekleri ve toplu tabancalar dışında günümüzde kullanılmamaktadır (36, 

49). 

 

III.C.2. Beyaz (dumansız) Barut :  

Tek bazlı ve çift bazlı olmak üzere iki türü vardır. Tek bazlı olanların ana 

maddesi  nitrosellülozdur. Çift bazlı ise, esas olarak nirtosellüloz ve nitrogliserin 

içermektedir. Yandığında hacminin yaklaşık 900-1000 misli hacmine ulaşabilmektedir. 

Oluşan gaz artıklar; karbondioksit, karbonmonoksit, azot hidrojen ve metan, katı 

artıklar ise, nitritler, nitratlar, karbon ve klorürdür (11, 36).        

 

III.D. Kapsül:  

Kovanın dip kısmında bulunan tablada yer alır. Kendisine çarpan iğnenin 

etkisiyle oluşan alev vasıtası ile barutun yanmasını sağlar. Kapsülün durumuna 

göre mermiler ikiye ayrılmaktadır: 

 

1. Merkezi vuruşlu mermiler: Kapsül, kovan tablasının ortasında ayrı bir 

bölüm olarak bulunmaktadır. Bu tür mermilerde iki tip kapsül kullanılır.  

Boxer kapsülü: Geniş tek bir alev deliğine sahiptir. Yaygın olarak Amerika 

Birleşik Devletleri’nde kullanılmaktadır. 

Berdan kapsülü: İki alev deliğine sahiptir.  

 

2. Çevresel (kenar) vuruşlu mermiler : Bu tür mermilerin kovan 

tablasında ayrıca bir kapsül bölümü yoktur. Kapsül bileşimi tablanın kenarında (iç 

kısımda) yer almaktadır.  Atış sonrasında ateşleme iğnesi kovan tablasının 

kenarına çarpar ve ateşleme bu şekilde meydana gelir. Bu tür kapsüllere en fazla 

22 kalibrelik mermilerde rastlanmaktadır.  
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Kapsüllerde önceleri, “civa fulminant” kullanılmaktayken uzun süre 

bekletilen mermilerde bozulma ve kovanda bulunan pirinç elementi ile etkileşime 

girmesi nedeniyle artık kullanılmamaktadır. Günümüzde kapsüllerde genellikle, 

kurşun stifnat,  baryum nitrat, antimon sülfit kullanılmaktadır (50). 

 

IV. ATEŞLEME MEKANİZMASI ve OLUŞAN ÜRÜNLER: 

Bir ateşli silahın tetiğine basıldığında, tetikle bağlantılı olan horoz vasıtası 

ile iğne, kovan dibinde bulunan kapsüle çarpar. Bu çarpışma ile kapsülde bulunan 

ve çoğunlukla kurşun stifnat,  baryum nitrat, antimon sülfit  vb bileşiklerin 

karışımından oluşan madde tutuşur, meydana getirdiği alev de kovandaki barutu 

ateşler. Barutun patlaması ile 5200 F (2800 C)’ı aşabilen büyük bir sıcaklık ve 

ilk hacmine kıyasla 1300 kat kadar genleşen bir gaz kitlesi oluşur. Bu kısa sürede 

namlu içinde oluşan ve santimetrekarede 2 ila 3 tondan 25 tona varabilen basıncın 

büyük bir kısmı mermiyi namluya gönderir ve burada mermi setlere sürtünüp 

kendi ekseni etrafında dönüş yaparak büyük bir hızla namluyu terk eder. Enerjinin 

geri kalan kısmından bir bölümü “geri tepme” şeklinde silahı kullanan kişiye 

aktarılırken, bir bölümü de yarı-otomatik silahlarda, silahın bir sonraki atış için 

kurulması ve doldurulmasında harcanır (8, 36, 43, 51). 

Bir silah ateşlendiğinde namlusunun ucundan mermi çekirdeği ile birlikte 

alev, is, yanmamış ve kısmen yanmış barut partikülleri, çoğunluğu buhar halinde 

metal artıklar ve çeşitli sıcak gazlar çıkar. Barutun  patlamasıyla ortaya çıkan 

büyük basınçla mermi çekirdeği kovandan ayrılıp dışarı fırlarken, atış artıklarını 

da ihtiva eden gaz bulutu çekirdek ile namlu iç yüzeyi arasındaki boşluktan 

geçerek çekirdekten önce namlu ucundan çıkar. Bu gaz bulutundaki artıklardan bir 

kısmı namlunun iç yüzeyine bulaşır. Mermi çekirdeği namlu içindeki hareketi 

sırasında bu artıkları kısmen siler ve tam namlu ucundan çıkarken tekrar gaz 

bulutu içerisine girer, bunun arkasından da namlu içerisinde bir kısmı hala 

yanmakta olan barutun neden olduğu basınçla gaz bulutu gelir. Sonuçta bu 

artıkların erişebileceği mesafeler, birçok farklı faktörlere bağlı olarak değişim 

göstermektedirler. Bu faktörler arasında;  namlu uzunluğu, çapı, silahın tipi, 

barutun cinsi, miktarı, yanma oranı, nem oranı, kapsülün yapısı, mermi içeriğinin 

özellikleri ve  çevresel koşullar ilk olarak akla gelmektedir  ( 8, 16).   
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Mermi-doku etkileşimini  ve dokunun yer, tip ve miktarına göre çeşitli 

mermilerin oluşturduğu zararlar farklı özellikler göstermektedir. Atış mesafesi, 

giriş deliği üzerindeki ciltte ve yara içinde, ya da yaralı bölgeyi örten giysi 

üzerinde ateşli silahın namlusundan çıkan maddelerin, bulunup bulunmamasına ya 

da cilt ve doku içerisindeki dağılımına göre belirlenir. Bir atış sırasında namludan 

çıkan bu maddelerin kat edecekleri mesafe kütleleri ile doğru orantılıdır. Bunları 

şu şekilde sıralayabiliriz: 

Alev:   Silahın türüne göre 5 ila 10 cm arasında bir uzaklığa ulaşabilir. 

Ciltte ve giysilerde yanık oluşturur. Kıllarda kavrulmaya, ciltte vezikül oluşumuna 

yol açabilir. Ancak giysiyi tutuşturamaz. Bitişik atışlarda alev, giriş deliği 

kenarlarını yakarak dokuların kurumasına ve sertleşmesine neden olur. Barutun 

tutuşmasıyla oluşan gazlar oksijene muhtaçtır ve namluyu terk ederken 

atmosferdeki oksijenle temas ederek parlar ve namlu parlaması olarak bilinen 

görünüm meydana gelir. Bunu alevle karıştırmamak gerekir (36, 51, 52). 

Sıcak Gazlar:   Namludan çıkar çıkmaz, 2-3 cm içinde dağıldığı kabul 

edilmekle birlikte 1981 yılında yapılan bir çalışmada 30,5 cm uzaklıktan 9mm ve 

0,45 in kalibreli tabancalar ile yapılan atışlar ile oluşan bir ateşli silah yarasında 

COHb varlığı tespit edildiği bildirilmiştir (34, 36, 41). Bitişik atış mesafesinden 

yapılan atışlarda patlama sonucu oluşan ve barutun tam yanmama ürünü olan 

karbonmonoksit gazı patlama basıncı ile  cilt altına girmekte ve cilt altı yumuşak 

dokularda bulunan hemoglobin ve miyoglobin  ile birleşerek ve etraf kas dokusu 

ve derinin kiraz kırmızısı veya pembemsi renk almasına neden olan 

karboksihemoglobin ve karboksimiyoglobin oluşmaktadır. Yara trajesi ve 

etrafındaki dokulardan elde edilen kanda karbonmonoksitin varlığı,  gaz 

kromatografi yöntemi kullanılarak tespit edilebilmektedir (16, 34, 36, 38, 53). 

İs: Duman olarak da adlandırılır. Barutun yanmasıyla oluşan duman, 

silahın türüne göre 15 ila 30 cm mesafeye ulaşabilir. Kara barut kullanıldığı 

taktirde duman daha uzak mesafelere ulaşabilir (52). 

Barut Parçacıkları: Atış anında namludan, yanma halinde veya hiç 

yanmamış barut parçacıkları da fırlar. Silahın türüne göre farklı uzaklıklara kadar  

ulaşabilen bu parçacıklar cilde gömülerek “barut kakmaları” veya “tatuaj” denen 

görünümü oluşturur (36). Bu artıkların ulaşabildiği mesafe, kısa namlulu silahlar 
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için 35-40 cm, uzun namlulu silahlar için 75-100 cm olarak kabul edilir. Ancak, 

bu durumu etkileyen faktörlerin çokluğu göz önüne alındığında bunların çok 

yaklaşık değerler olduğu görülmektedir. Örneğin; 357 Magnum mermiler ile 

yapılan atışlarda barut artıkları 35-40 cm’den daha uzak mesafelerde hedef 

üzerinde kümeleşme gösterebilmektedir.Bu nedenle inceleme yapılırken çoğu 

kere kullanılan silah, mermi tipi vb. bilgilere ulaşılamadığı için yaklaşık değerler 

göz önüne alınmaktadır (17). 

Metal Artıkları: Mermi çekirdeği ile namlu arasındaki yüksek sürtünme 

direnci nedeni ile namludaki  setlerden ya da mermi çekirdeğinden kopan metal 

parçacıklar ve esas olarak kapsülün bileşiminden kaynaklanan ağır metaller buhar 

halinde çıkarlar (15, 17). 

 

V. ATEŞLİ SİLAH YARALARI ve YARALANMA   

     MEKANİZMASI: 

Merminin yaralama etkisi, sahip olduğu kinetik enerjinin dokuya transferi 

sonucu meydana gelir. Yani yaralama potansiyeli merminin dokuya aktararak 

kaybettiği kinetik enerjisi ile doğru orantılıdır. Merminin kinetik enerji kayıp 

miktarını etkileyen faktörler şunlardır: 

1) Merminin çarpışma anında sahip olduğu kinetik enerji miktarı 

2) Merminin çarpışma anındaki açısı ve rotasyon derecesi 

3) Merminin yapısal özellikleri ( kalibresi, yapısal komponentleri ve şekli) 

4) Merminin karşılaştığı doku ve organların yoğunluğu, dayanıklılığı ve 

elastikiyeti 

           Eğer bir mermi vücuda girip içeride kalmışsa tüm kinetik enerjisini 

dokulara aktarmıştır. Ancak mermi vücuda girdikten sonra çıkmışsa kinetik 

enerjisinin bir bölümünü dokulara aktarmış demektir (36).      

Merminin dokuda hasar oluşturma yolları şunlardır: 

a. Merminin Direkt Etkisi: Primer veya sekonder olabilir. Dokuları kat 

eden merminin fiziksel penetrasyonu, kalıcı bir doku kaybı oluşturan lokal bir 

trajeye neden olur. Buna merminin primer etkisi denir. Bu hiçbir zaman 

değişmeyen bir etki olup, büyük çaplı mermilerde ve isabet ettikleri anda mantar 

etkisi yaparak genişleyen mermilerde çok daha belirgindir. Düşük kinetik enerjili 
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bir tabanca mermisinin oluşturduğu yarada ise doku hasarı traje ile sınırlı olup, 

çevre dokudaki harabiyet azdır. Bir mermi parçalanırsa sekonder mermi parçaları 

ortaya çıkar ve bunların her biri  başlı başına bir mermi gibi hareket eder ve 

primer merminin trajesinden saparak harabiyet meydana getirebilir. Buna 

merminin sekonder etkisi denir. Kinetik enerjinin aktarıldığı kemik, kıkırdak, 

tendon ve diğer sert dokular da sekonder mermiler gibi davranarak harabiyet 

oluşturabilirler. Sekonder etkideki doku harabiyeti sekonder mermilerin kinetik 

enerjileriyle doğru orantılıdır (10-12, 54). 

b. Şok Dalgaları:  Mermiler kas, karaciğer, dalak gibi yoğunluğu yüksek 

dokuları kat ederlerken önlerinde yer alan dokularda bir şok dalgasının etkisiyle 

küresel şekilde bir harabiyet oluşur. Yüksek kinetik enerjili silahlarda bu şok 

dalgalarının basıncı 200 atmosfere kadar ulaşabilmektedir (36).  Bu şok 

dalgalarının etkisiyle doku harabiyeti asıl mermi trajesinden oldukça uzak bir 

noktada meydana gelebilir. Örneğin yüksek kinetik enerjili mermilerin karın 

boşluğuna isabet etmesi sonucu oluşan şok dalgaları ile traje dışında bulunan 

mesane, mide veya barsaklar gibi gaz dolu organlar yaralanabilir (11). 

c. Geçici Kavite: Yüksek kinetik enerjili mermilerin oluşturduğu ağır 

harabiyetin mekanizması geçici kavite oluşumudur. Merminin dokuya 

penetrasyonu sırasında açığa çıkan yüksek kinetik enerji mermi trajesine komşu 

dokularca absorbe edilir. Böylece bu dokular hem öne hem de dışa doğru bir ivme 

kazanır. Mermi ilerlerken merminin arkasında hacminin 40 katına kadar varabilen 

bir boşluk oluşur ve bu boşluk birkaç milisaniye içinde tekrar kollabe olur. Buna 

geçici kavite denir. Bu olay saniyede 800 resim çekebilen sinetografi tekniği ile 

gösterilebilmektedir. Geçici kavite oluşumu sadece merminin kinetik enerjisine 

bağlı değildir, ayrıca trajeye komşu dokuların yoğunluğu ve elastikiyeti de önemli 

faktörlerdir (11, 12, 36).      

Bir yaralanmanın ateşli silah yarası olup olmadığının tespiti, ateşli silah 

yarası ise mermi çekirdeği giriş ve çıkış deliklerinin ayırımı, yaranın trajesinin 

tespiti ve atış mesafesinin tayininin bu adli olayın aydınlatılmasına yönelik çok 

önemli bilgiler vermektedir.  
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  V.A. Giriş Yarası : 

Bir lezyonun ateşli silah mermi çekirdeği  giriş yarası olduğunun 

belirlenmesi ve bunun çevresindeki bulguların doğru değerlendirilmesi, olayın 

aydınlatılmasına yönelik çok önemli bilgiler vermektedir. Buna karşın, rastlanan 

bazı atipik lezyonların mermi giriş deliği olduğunu söylemek her zaman kolay 

olmayabilir. Örneğin; yuvarlak kesitli herhangi bir alet, mermi çekirdeği giriş 

yarası benzeri bir yara oluşturabilir (55). Bir camdan geçerek, ya da bir yüzeyden 

sekerek gelen mermi çekirdeği, çarpma yüzeyi genişlemiş olduğundan laserasyon 

tarzında büyükçe yara oluşturabilir veya havadaki gelişi sırasında yan dönen veya 

takla atarak arkası ile çarpan mermi, atipik giriş yarası oluşturabilir (36). 

Giriş yaralarının karakteristik bulgusu, mermi çekirdeğinin cilde çarpması 

ve cildin direncini aşarak delmesi sırasındaki mermi çekirdeğinin kendi etrafında 

dönmesinden kaynaklanan doku hasarı ile oluşan lezyondur. Buna, “vurma 

halkası”, “kontüzyon halkası” ya da “zon ekimotik” gibi değişik isimler 

verilmektedir. Bu, mermi çekirdeğinin epidemisi düzleştirmesi ve tahrip etmesi 

sonucu oluşur. Taze giriş yaralarının etrafındaki bu abrazyon halkası daha 

nemlidir ve yara tarzındadır. Kurudukça bu bölgeden su kaybı artar ve parşömen 

plağı şeklinde bilinen tipik şekli ile vurma halkası oluşur. Vurma halkasının 

genişliği, kullanılan silahın kalibresine, mermi çekirdeğinin giriş açısına, giriş 

bölgesinin anatomik lokalizasyonuna göre değişir. Genelde saçlı derideki giriş 

deliklerinde vurma halkası, vücudun diğer bölgelerindekilere oranla daha geniştir. 

Bunun sebebi, saçlı deri ile alttaki kemik dokunun sıkıca bağlantılı olmasıdır. 

Vurma halkası mermi çekirdeğinin deriye giriş açısına bağlı olarak konsantrik 

veya ekzantrik olabilmektedir. Mermi çekirdeği deriye dik açıyla girerse 

konsantik vurma halkası oluşması beklenir. Eğer mermi çekirdeği deriye eğimli 

açıyla girerse, merminin geliş yönünde vurma halkasının genişliği fazla olacak 

şekilde ekzantrik vurma halkası oluşması beklenir. Bu kabullenmeler derinin düz 

olduğu durumlar için geçerlidir. Halbuki insan vücudu üç boyutlu ve hareketli bir 

yapıdır ve deri bir çok bölgede eğimler, çıkıntı ve çöküklükler içerir. Yani vücut 

eksenine dik açıyla gelen bir mermi çekirdeği göğüse isabet ederse yüzey eğimli 

olduğundan mermi çekirdeğinin geliş yönünde vurma halkasının genişliği fazla 

olacak şekilde ekzantrik vurma halkası oluşacaktır. Bu nedenle sadece vurma 
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halkasına bakılarak atış yönünü kesin olarak tahmin etmek doğru değildir (12, 36, 

56).  

Giriş deliği çevresinde, vurma halkasına ek olarak mermi çekirdeğinin 

üzerinde bulunan kaydırıcı madde, namlu içerisine sürülmüş koruyucu yağ, 

merminin yapıldığı kurşun  maddesi, önceki atışlardan kalan artıklar, namlu içine 

ait pas ve benzeri artıklardan oluşan bir “silinti halkası” da görülebilir. Silinti 

halkası genellikle giysiler üzerinde daha sık görülür (8, 36).  

Tam temas halindeki atışlarda bazen gözlenebilen, halka ya da yarım ay 

şeklindeki cilt yanığından oluşan lezyona “stampa izi” adı verilmektedir.  Bu 

lezyon silahın geri tepme etkisini refleks olarak yenen kolun, namluyu tekrar cilt 

üzerine doğru (sıklıkla giriş yarasının hemen kenarına) itmesi ile kızgın namlu 

ucunun   cilde sıkıca teması sonucu oluşmaktadır. Derinin hemen altında kemik 

dokusu bulunan kafada sıkı tam bitişik atış mesafesinden yapılan atışlarda 

namlunun ucundan çıkan yüksek basınçlı gazlar deri ile kemik arasına girerek 

deriyi namlu ucuna doğru bastırır ve deriye namlu ucunun izi çıkar. Silah ne kadar 

fazla gaz üretiyorsa oluşan namlu izi o kadar ayrıntılı olur. Genellikle stampa izi 

namlu ucunun çapından daha geniştir. Çünkü oluşan gazların dışarıya doğru ittiği 

deri elastik bir yapıdır ve namlu ucunu tamamen sarar. Gevşek tam bitişik atış 

mesafesinden yapılan atışlarda ise oluşan gazlar deri ile namlu ucu arasındaki 

mesafeden dışarı kaçacağı için stampa izi oluşması beklenmez (12, 36). 

 

 

V.B. Mermi Yolu (Traje) : 

Mermi vücutta kalmış ise “kapalı traje”, vücudu terketmiş ise “açık 

traje”den söz edilir. Merminin trajesi, vücutta yumuşak dokular boyunca 

ilerleyerek düz bir hat çizer ancak eğer kemiklere çarparsa bu hat öngörülmeyecek 

biçimde değişir. Bu değişim, merminin enerjisine, kemiğin biçim ve boyutuna, 

merminin kemiklere çarpma açısına göre değişmektedir (57). Suyun, basınç 

karşısında esneme yeteneği olmadığından, başka bir anlatımla Pascal Kanununa 

göre kapalı kaplar içerisindeki sıvının basıncı her yöne eşit miktarda iletmesi 

sonucu  sıvı içeriği yüksek doku ve organlar ateşli silah yaralanmalarında diğer 

organlardan çok daha büyük tahribata uğramaktadır. Merminin kinetik enerjisinin  
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hidrostatik basınca dönüşmesi ile oluşan bu geniş tahribat, beyin, kalp, karaciğer 

ve mesane yaralanmalarında çok belirgindir. En sık, kinetik enerjisi çok yüksek 

olan askeri tüfeklerin mermileri ile yaralanmalarda rastlanan bu duruma, yakın 

veya bitişik atış uzaklığından yapılmış tabanca ve av tüfeği yaralanmalarında da 

rastlanır. Su basıncı etkisi ile kafatası atipik şekilde parçalanabilir, diğer 

organlarda geniş rüptürler, laserasyonlar oluşabilmektedir. Bu durumda trajenin 

saptanması çoğu zaman imkansızdır (58). 

 

V.C. Çıkış Yarası : 

Bitişik, yakın ya da uzak atış mesafesinden yapılan atışlara bağlı oluşan 

çıkış yaralarının genel özellikleri aynıdır. Genellikle giriş deliğinden daha büyük 

ve düzensizdirler, birkaç istisnai durum haricinde etraflarında vurma halkası 

bulunmaz.. Bazen atipik giriş yaralarında oldukça büyük bir giriş ve küçük bir 

çıkış yarası ile karşılaşılabilir. Çıkış yaraları genellikle cilt ile beraber dokuların 

da dışarıya doğru yırtıldığı, düzensiz şekilli bir lezyon şeklindedir. Bu büyük ve 

düzensiz yapının iki nedeni vardır. Birincisi; mermi havada yol alırken 

doğrultusunu stabilize eden spin hareketinin, mermi vücuda girdikten sonra 

dokuların direnci nedeniyle bozulması ve merminin yuvarlanarak hareket 

etmesidir. İkinci neden ise merminin vücutta hareketi esnasında karşılaştığı 

direçler nedeniyle deforme olmasıdır. Bu faktörlerin etkisini göstermek için 

yapılan bir çalışmada, deforme olmayan ve hareketi bozulmayan çelikten yapılmış 

küresel mermiler kullanılarak yapılan atışlarda çıkış deliklerinin, giriş 

deliklerinden daha küçük olarak oluştuğu bildirilmiştir (59). Çıkış deliğinin 

oluştuğu cilt bölgesine bası olan bazı durumlarda  çıkış deliği etrafında vurma 

halkası benzeri bir abrazyon halkası görülebilmektedir. Bu durumlara örnek 

olarak şahsın duvara yaslanmış olması, sandalyede arkasına yaslanmış olması, çok 

kalın ve sert bir giysi veya kemer bölgesine denk gelmesi verilebilir. Bu abrazyon 

halkasının oluşma mekanizması; merminin vücudu terk ederken deriyi, karşılaştığı 

sert cisim arasında sıkıştırması ve zedelemesidir (9, 36, 47).  
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VI. ATIŞ MESAFESİNE GÖRE ATEŞLİ SİLAH       

      YARALARI: 

 Ateşli silah yaralanmalarında; atış mesafesi, atış yönü ve atış yapan kişinin 

ve silahın belirlenmesi gibi soruların cevaplanması olayın adli yönden 

çözümlenmesi sürecinde en önemli kısımdır. Atış mesafesi, giriş deliği üzerindeki 

ciltte ve yara içinde ya da yaralı bölgeyi örten giysi üzerinde ateşli silahın 

namlusundan çıkan maddelerin, bulunup bulunmamasına veya cilt ve doku 

içerisindeki dağılımına göre belirlenir.  

 Ateşli silah yaraları, atış mesafelerine göre 4 kategoride incelenir: 

  

VI.A. Bitişik Atış : 

Atış anında namlu direkt olarak vücut yüzeyi ile temas halindedir. 

Perforasyon, merminin boyutlarından daha geniştir. Bitişik atışlar ; sıkı, gevşek, 

açılı ve inkomplet şekilde karşımıza çıkabilmektedir. 

a. Sıkı bitişik atışlar: Atış anında silahın namlu ucunun cilde sıkıca 

bastırılmış olduğu atışlardır. Giriş deliğinin kenarları ve yara içi namludan çıkan 

sıcak gazlar nedeniyle kavrulmuş ve is nedeniyle siyahlaşmıştır. Yara içinde 

yanmamış barut partikülleri görülebilir. Giriş deliğinin altında genellikle 

hematomla birlikte görülen bu görüntüye “ Hofmann maden çukuru” 

denilmektedir. Giriş deliğinin kenarları ve yara içinde görülen is kavrulmuş 

yaraya iyice gömülmüş vaziyettedir ve yıkamakla veya fırçalamakla tamamen 

çıkmaz. Bu görünüm tüm bitişik atışlarda görülür. Ancak sıkı bitişik atışlarda giriş 

deliği etrafındaki deride bir özellik görülmez. Çünkü namlu ucu deriye sıkıca 

bastırılmış olduğundan patlamayla oluşan alev, is, barut, sıcak gazlar ve diğer atış 

artıkları deri altına girer ve burada bulgu verirler. 

b. Gevşek bitişik atışlar: Atış anında silahın namlu ucunun cilde hafifçe 

bastırılmış olduğu atışlardır. Bu tür atışlarda mermiyi iten gazlar ve merminin 

kendisi deriye girerken deriyi içeri doğru esnetir ve böylece namlu ucu ile deri 

arasında gazın kaçabileceği bir geçici bir aralık oluşur. Sıkı bitişik atıştan farklı 

olarak, oluşan geçici aralıktan kaçan gazların içindeki is giriş deliğinin etrafında 

dairesel şekilde birikir ve bu is silmekle kolayca çıkar. Ayrıca tüm bitişik atışlarda 

görülen “ Hofmann Maden Çukuru”  da mevcuttur. 
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c. Açılı bitişik atışlar: Atış anında silahın namlu ucunun bir bölümü deriye 

temas eder halde, diğer bölümü deriye değmeyecek şekilde açı yaptığı atışlardır. 

Bu tür atışlarda patlamayla oluşan gaz namlu ucunun deriye temas etmeyen 

bölümünden kaçar ve içerdiği is giriş deliğinin o bölgesinde ekzantrik biçimde 

birikir. 

d. İnkomplet bitişik atışlar: Bu tür atışlar açılı bitişik atışların değişik bir 

varyasyonudur. İnkomplet bitişik atışlarda namlu ucunun bir bölümü derinin tam 

düz olmamasından dolayı deriye tam temas edemez ve oluşan bu aralıktan kaçan 

sıcak gazlar ve is, aynı açılı bitişik atışlarda olduğu gibi giriş deliğinin o 

bölgesinde ekzantrik biçimde birikir. Bu tür atışlar sıklıkla kafada görülür. 

Bitişik atışlarda giriş deliğini çevreleyen kas dokusu, namludan çıkan 

gazların içerdiği karbonmonoksite bağlı olarak oluşan COHb ve 

karboksimiyoglobin (COMb) nedeniyle kiraz kırmızısı, pembemsi bir görünüm 

alabilir. 

Kafa bölgesi gibi derinin hemen altında kemik bulunan bölgelerdeki bitişik 

atışlarda, atış sonucu oluşan gazlar deri ile kemik arasında birikerek deriyi 

balonlaştırmakta ve derinin elastikiyet kapasitesi aşıldığında deri yırtılarak,  

“yıldızvari giriş deliği” denilen görüntü oluşabilmektedir. Bunlarda giriş deliğinin 

hemen altındaki kemik dokuda mermi geçişiyle oluşan kemik defekti etrafında is 

birikintisi görülmektedir. 

Bitişik atışlar elbiseli bölgeye yapıldığında ise elbise üzerindeki giriş 

deliğinin kenarları namlunun sıcaklığı, çıkan sıcak gazlar ve alev nedeniyle 

kavrulmakta ve o bölgedeki lifler erimektedir. Ayrıca cilt üstünde görülmesi 

gereken is birikintisi ve atış artıkları elbisede görülmektedir.  

Bütün bitişik atış türlerinde mutlaka is, barut, buhar halindeki metaller ve 

karbonmonoksit giriş deliği yara trajesi boyunca birikir (11, 27, 36, 41, 51). 

 

VI.B. Bitişiğe Yakın Atış : 

Bu atışlar silahın namlusunun cilde temas etmediği fakat 0.5 ila 2-2.5 cm 

gibi çok yakın mesafede durduğu atışlardır. Namlu ucu ile cilt arasındaki 

mesafenin çok küçük olması nedeniyle, namludan çıkan barut partiküllerinin 

dağılma şansı kalmaz ve bu nedenle yakın atışın en karekteristik bulgusu olan 



 24 

barut kakmaları oluşmaz. Bitişiğe yakın atışlarda giriş deliği çevresinde bir halka 

şeklinde kavrulmuş ve kararmış bir alan ve bunu çevreleyen isli alan mevcuttur. 

Bu isli alan gevşek bitişik atışta görülenden daha geniştir ve yaranın içine doğru 

uzar. İs deriye işlediğinden silmekle tamamen çıkmaz. Bitişiğe yakın atışlarda da 

duman, barut partikülleri, yanma ürünü gazlar yara içinde ve traje boyunca belirli 

mesafelere kadar birikir ve   

“ Hofmann Maden Çukuru”  denilen görünüm oluşur. 

Açılı bitişiğe yakın atışlarda içte halka ya da elips tarzında kavrulmuş ve 

kararmış bir alan ve bunu çevreleyen elips ya da çan şeklinde açık gri isli bir alan 

mevcuttur. Ancak bu alan gevşek bitişik atışta görülen alan gibi namlunun baktığı 

tarafta değil silahın bulunduğu yöne doğru birikir    

(11, 27, 36, 41, 51). 

 

VI.C. Yakın Atış : 

Atış artıklarının ulaşabildikleri mesafeler silahın namlu boyu, çapı, tipi, 

barutun miktarı, şekli, kimyasal yapısı,nemi, kapsülün yapısı, tipi, ortamın fiziksel 

özellikleri gibi birçok faktörle değişim göstermektedir. Bu nedenle yakın atış 

sınırı yaklaşık değerlerle belirtilmektedir. Yakın atışın sona erdiği mesafe, barut 

artıklarının hedef üzerinde kümeleşme gösterebildikleri mesafe olarak kabul 

edilmektedir. Yakın atış mesafesi 2.5 cm ile silahın namlu uzunluğuna göre kısa 

namlulu silahlarla yapılan atışlarda 30-45 cm ve uzun namlulu silahlarla 75-100 

cm arasında değişmektedir. 

Yakın atış mesafesinden yapılan atışlarda yara altında “Hofmann Maden 

Çukuru”  görülmez. Ancak bütün yanma ürünleri cilt veya giysi üzerinde kalır. 

Yakın atış mesafesinden yapılan atışlarda mesafenin büyüklüğü ile değişmekle 

birlikte, ciltte veya giyside yanık, is, barut parçacıkları, metal artıkları vb. 

bulguların zengin olarak saptanabildiği atış uzaklığıdır. Epidermise girmiş olan 

barut ve metal parçacıkları silinerek çıkarılsalar bile yerlerinde hiperemik olan 

çukurcuklar kalır.  Dermis içine gömülen barut parçacıkları ise yıkamakla ve 

silmekle uzaklaştırılamaz ve oluşan bu görünüme “ Barut Kakmaları” ya da “ 

Tatuaj” denir. Bu yakın atış için spesifiktir. Barut kakmaları etrafında oluşan 

kırmızı kahverengi hiperemi alanı bir canlılık bulgusudur ve atışın kişi canlı iken 
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yapılmış olduğunun kanıtıdır. Barut kakmaları cilde dik olarak yapılan atışlarda 

konsantrik, açılı olarak yapılan atışlarda ise mermi yönünde yoğunlaşacak şekilde 

ekzantrik bir dağılım gösterir  

 (9, 27, 36, 41, 51, 57). 

 

VI.D. Uzak  Atış : 

Silah türüne göre değişmekle beraber kısa namlulu silahlarda 30 ila 45cm, 

uzun namlulu silahlarda 75 ila 100 cm’den daha uzaktan yapılan atışlarda; 

giysilerde giriş deliği ve silinti halkası, ciltte giriş deliği, vurma halkası ve silinti 

halkası dışında herhangi bir bulguya rastlanmaz. Uzak atış mesafesi tüm atış 

artıklarının hedefe ulaşamayacağı mesafedir. Uzak atış ile tam temasın olduğu 

bitişik atış, atış artıklarının dış görünümüne göre birbirine çok benzer. Ayrım, 

giriş deliğinin durumuna, cilt altı ve doku içi bulgulara dayanarak yapılır. Uzak 

mesafelerden yapılan atışlarda Hofmann Maden Çukuru gözlenmez (36, 41, 43, 

51). 

VII. ATEŞLİ  SİLAH  YARALARINDA                                 

COHb  OLUŞUM MEKANİZMASI : 

Eritrositlerin temel görevi oksijeni akciğerlerden dokulara, karbondioksiti 

de ters yöne doğru taşımaktır. Eritrositler bu iki temel görevi de hemoglobin 

aracılığıyla yapar. Hemoglobin; alfa, beta, gama ve delta polipeptid zincirlerinin 

hem grubuna kovalent bağlanmasından oluşan bir tetramer yapıdır. Eritrositlerin 

sitoplazmasındaki proteinlerin %98’i hemoglobindir. Bu hemoglobinin %97’si 2 

alfa, 2 beta polipeptidinden oluşan hemoglobin A, %3’ü de 2 alfa, 2 delta 

polipeptidinden oluşan hemoglobin A2’dir. Eritroid hücrelerde mitokondride 

üretilen protoporfirin 9’un demir (Fe+2) ile birleşmesi sonucu oluşan hem, globin 

alt üniteleriyle birleşerek hemoglobin oluşturur (60). 

Eritrositlerin hemoglobin aracılığıyla oksijeni akciğerlerden dokulara, 

karbondioksiti de ters yöne doğru taşıma işlevi bazı regülasyon mekanizmaları ile 

düzenlenir. Bu mekanizmalar bu işlevi hemoglobinin oksijene afinitesini arttırarak 

veya azaltarak gerçekleştirir. Hemoglobinin oksijene afinitesi üç intraselüler 

kofaktör ile düzenlenir. Bunlar, hidrojen iyonu, karbondioksit ve 2,3-
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difosfogliserattır. Bu üç faktörün artışı hemoglobinin oksijene afinitesini azaltır 

yani hemoglobin oksijen dissosiasyon eğrisini sağa kaydırır. Böylece 

hemoglobine bağlı oksijen dokularda rahatlıkla serbestleşebilir. Bu mekanizmanın 

tersi akciğerlerde gerçekleşir ve hemoglobin kolaylıkla oksijenle birleşir (60). 

Ateşli silahlarda ateşleme gerçekleştiğinde barut çok hızlı bir şekilde 

patladığı için, içerdiği karbonun tam yanmama ürünü olarak karbonmonoksit 

açığa çıkmaktadır. Oluşan karbonmonoksit patlama ile birlikte oluşan diğer gazlar 

ve duman ile beraber namlu ucundan hızla çıkar ve atmosfere dağılır. Atış bitişik 

atış mesafesi dahilinden yapılmış ise oluşan karbonmonoksit ateşli silah giriş 

deliğinden girer ve deri altı kas ve yumuşak dokuda bulunan hemoglobin ve 

miyoglobin ile birleşerek COHb ve COMb meydana gelir. 

Deri altı kas ve yumuşak dokuda bulunan hemoglobinin bir kısmı oksijenle 

birleşmiş formu olan oksihemoglobin halinde, bir kısmı oksijenini dokulara 

bırakmış serbest hemoglobin halinde, bir kısmı da dokularda bulunan 

karbondioksitle birleşmiş haldedir. Karbonmonoksitin hemoglobine affinitesi 

oksijenin 250 katıdır. Bu nedenle ateşli silah yaralarında oluşan karbonmonoksit 

deri altı yumuşak dokularda bulunan serbest hemoglobinin ferröz iyonuna hemen 

bağlanır, ayrıca burada bulunan oksijen ile kompetisyona girerek oksijeni 

oksihemoglobinden ayırır ve COHb meydana gelir. Karbonmonoksitin 

hemoglobine olan oldukça yüksek affinitesi sonucu demir iyonlarıyla oluşan çok 

sıkı bağlar, diğer demir iyonlarını da modifiye eder ve böylece diğer 

hemoglobinlerin de oksijen ile reaksiyon karekteristiklerini değiştirir. 

Karbonmonoksitin bu etkisi nedeniyle oksijen hemoglobin dissosiyasyon 

eğrisinde sola kayma görülür (60, 61).   

Ayrıca ateşli silahların ateşlenmesi sonucu açığa çıkan karbonmonoksitin 

namludan büyük bir basınçla çıkması da deri altı yumuşak dokularda COHb 

oluşmasını arttırıcı bir faktördür.  

Bütün bu faktörlerin sonucunda karbonmonoksit gazı cilt altına girmekte 

ve cilt altı yumuşak dokulardaki  kanda bulunan hemoglobin ve kaslarda bulunan 

myoglobin ile birleşerek etraf kas dokusunun kiraz kırmızısı veya pembemsi renk 

almasına neden olan COHb ve COMb oluşturmaktadır. Bazen etraf kas 
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dokusunda bu özel renk değişimi görülmeyebilir ancak analiz yapıldığında 

yükselmiş COHb seviyesi tespit edilecektir  (34, 36, 38-43). 

COHb sadece giriş deliğinin hemen etrafındaki kasta bulunmaz. COHb’in 

giriş deliğinden 15 cm veya daha fazla mesafelere kadar vücut içinde yayılabildiği 

ve bu nedenle yara trajesi boyunca ve çıkış deliğinde de tespit edilebileceği 

bildirilmiştir (36).     
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GEREÇ ve YÖNTEM 

Bu araştırmada  05/2001 ile 05/2002 tarihleri arasında Adli Tıp Kurumu 

Morg İhtisas Dairesi’ne gönderilen bitişik, bitişiğe yakın ve yakın atış mesafesi 

dahilinden meydana gelmiş olan 52 ateşli silah yaralanması olgusunda, ateşli silah 

yarası giriş ve çıkış delikleri etrafındaki cilt altı kas dokusundan elde edilen kan 

örneklerinde ve ateşli silah yarasına yakın olmayan bir yerden alınan venöz kan 

örneklerinde COHb analizi yapılmıştır.  

Ateşli silah giriş ve çıkış deliklerinde, cilt altı kas dokusu miktarı yeterli 

ise 5x5x5 cm’lik doku örnekleri alınarak, yeterli değil ise mevcut olan kas dokusu 

alınarak sıkmak suretiyle elde edilen kan örneği ve ateşli silah yarasına yakın 

olmayan bir yerden alınan venöz kan örneği, “Clot Catcher” adlı filtreden 

süzülerek pıhtılardan arındırılmış ve spektrofotometrik prensibe dayalı olarak 

çalışan bir cihaz olan “Co-Oximeter” cihazı ile analiz edilmiştir.  

Bazı olgularda ateşli silah mermi çekirdeği vücuda girmiş ve vücut içinde 

kalmış olduğundan çıkış deliğine ait COHb değeri bulunmamaktadır. Bazı 

olgularda ise anatomik lokalizasyon nedeniyle giriş veya çıkış deliği altındaki kas 

dokusu miktarı yetersiz olduğundan ya da yeterli miktarda kas bulunsa da, 

yaralanmaya bağlı dış kanama nedeniyle vücutta bulunan toplam kan miktarının 

büyük çoğunluğu yitirilmiş olduğundan, bu bölgelerden analiz için yeterli olacak 

miktarda kan elde edilememiştir. Bazen de elde edilen kanın niteliği bozulmuş 

olduğundan “Co-Oximeter” cihazı ile yapılan analizlerde sonuç elde 

edilememiştir. 

Olgular, atış mesafelerine göre; bitişik, bitişiğe yakın ve yakın atış 

mesafesi dahilinden meydana gelen yaralanmalar, kullanılan silahın cinsine göre; 

tabanca ve av tüfeği ile meydana gelen yaralanmalar ve örneklerin alındığı yere 

göre giriş deliği, çıkış deliği ve venöz kan olarak gruplandırılmıştır.   

Sürekli değişkenler ortalama ve standart sapma ile median ve range olarak 

sunulmuştur. Verilerin istatistiki analizi Epi-Info 2000 programında. Mann 

Whitney U, Wilcoxon, Friedman ve eşli t testi testleri kullanılarak yapılmıştır. 

Anlamlılık düzeyi p 0,05 olarak alınmıştır. Sonuçlar tablo ve grafikler halinde 

sunulmuştur. 
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BULGULAR 

05/2001 ile 05/2002 tarihleri arasında Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas 

Dairesi’ne gönderilen bitişik, bitişiğe yakın ve yakın atış mesafesi dahilinden 

meydana gelmiş olan 52 ateşli silah yaralanması olgusunda, ateşli silah yarası 

giriş ve çıkış delikleri etrafındaki cilt altı kas dokusundan elde edilen kan 

örneklerinde ve ateşli silah yarasına yakın olmayan bir yerden alınan venöz kan 

örneklerinde yapılan COHb analizi sonuçları ekler bölümünde Tablo 1’de 

gösterilmiştir. Bu 52 olgunun 39’u tabanca ile, 13’ü ise av tüfeği ile meydana 

gelmiş olan yaralanmalardır. 47’si bitişik atış mesafesinden, 2’si bitişiğe yakın 

atış ve 3’ü de yakın atış mesafesi dahilinden meydana gelmiş olan ateşli silah 

yaralanmalarıdır. 

Olgular, kullanılan silahın cinsine göre; tabanca ve av tüfeği ile meydana 

gelen yaralanmalar ve örneklerin alındığı yere göre giriş deliği, çıkış deliği ve 

venöz kan olarak gruplandırılmış ve analiz sonucunda elde edilen veriler bu 

gruplandırmalara göre Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2, Tablo 3, Tablo 4’te ve Grafik 1 ve Grafik 2’de görüldüğü üzere 

hem tabanca, hem de av tüfeği ile bitişik atış mesafesinden meydana gelmiş olan 

ateşli silah yaralanması olgularında giriş deliği etrafında bulunan kas dokusundan 

elde edilen kan örneklerinde tespit edilen % COHb değeri ortalaması (tabanca: 

8,673, av tüfeği: 23,000), çıkış deliği etrafında bulunan kas dokusundan elde 

edilen kan örneklerinde tespit edilen % COHb değeri ortalamasından 

(tabanca:4,655, av tüfeği:15,871) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur. Bu her iki ortalama değer de, ateşli silah yarasına yakın olmayan bir 

yerden alınan venöz kan örneklerinde tespit edilen ortalama değerden 

(tabanca:1,545, av tüfeği:5,729) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur. 
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Tablo 2: Bitişik atışlarda kullanılan silah türüne göre giriş deliği, çıkış deliği ve 

venöz kan örneği %COHb  değerlerinin karşılaştırılması 

 

  

 SILAH N            ort            SS U P 

KAN* Tabanca 34 1,835 1,713 144 0,06 

  av tüfeği 13 3,931 4,838   

GİRİŞ* Tabanca 33 8,394 4,835 47 0,001 

  av tüfeği 13 19,015 9,339   

ÇIKIŞ* Tabanca 23 4,530 3,560 11 0,001 

  av tüfeği 7 15,871 8,817   

* Bkz........sayfa 36, kısaltmalar 

 

 

 

  

Tablo 3: Tabanca ile bitişik atış mesafesi dahilinden meydana gelmiş olan 

olgularda giriş, çıkış delikleri ve venöz kan örneği %COHb değerlerinin 

karşılaştırılması 

 

 

SILAH = tabanca, Atış Mesafesi = bitişik atış 

  n ort SS Ki kare p 

KAN* 22 1,545 1,352 44 0,001 

GİRİŞ* 22 8,673 4,949   

ÇIKIŞ* 22 4,655 3,593   

* Bkz........sayfa 36, kısaltmalar 

 

 

 

 

Tablo 4: Av tüfeği ile bitişik atış mesafesi dahilinden meydana gelmiş olan 

olgularda giriş, çıkış delikleri ve venöz kan örneği %COHb değerlerinin 

karşılaştırılması 

 

 

SILAH = av tüfeği, Atış Mesafesi = bitişik atış 

 n ort SS Ki kare p 

KAN* 7 5,729 6,165 10,2 0,002 

GİRİŞ* 7 23,000 10,321   

ÇIKIŞ* 7 15,871 8,817   

* Bkz........sayfa 36, kısaltmalar 
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   Grafik 1: Tabanca ile bitişik atış mesafesinden meydana gelmiş olan yaralanma    

   olgularında giriş deliği, çıkış deliği ve kan örneği %COHb değerlerinin     

   karşılaştırılması 
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    Grafik 2: Av tüfeği ile bitişik atış mesafesinden meydana gelmiş olan  

    yaralanma olgularında giriş deliği,çıkış deliği ve venöz kan örneği 

    %COHb değerlerinin karşılaştırılması 

 

%COHb 

%COHb 
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 Tablo 5 - Tablo 10’da hem tabanca hem de av tüfeği ile bitişik atış 

mesafesinden meydana gelmiş olan ateşli silah yaralanması olguları giriş deliği, çıkış 

deliği ve venöz kan örneği  %COHb değerleri kendi aralarında istatistiksel anlamlılık 

açısından karşılaştırılmıştır. Av tüfeği ile bitişik atış mesafesinden meydana gelmiş olan 

ateşli silah yaralanması olgularında giriş deliği ve çıkış deliği %COHb değerlerini,  

venöz kan örneği  %COHb değerleri ile karşılaştırırken, olguların dağılımı ve olgu 

sayısının tabanca ile bitişik atış mesafesinden meydana gelmiş olan ateşli silah 

yaralanması olgularına oranla nispeten düşük olması nedeniyle median değerleri 

kullanılmıştır (Tablo 9, Tablo 10). 
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Tablo 5’te görüldüğü gibi tabanca ile bitişik atış mesafesi dahilinden 

meydana gelen ateşli silah yaralanması olgularında giriş deliği etrafında bulunan 

kas dokusundan elde edilen kan örneklerinde tespit edilen % COHb değeri 

ortalaması, çıkış deliği etrafında bulunan kas dokusundan elde edilen kan 

örneklerinde tespit edilen % COHb değeri ortalamasından istatistiksel olarak 

anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. 

 

Tablo 5: Tabanca ile bitişik atış mesafesi dahilinden meydana gelen ateşli silah 

yaralanması olgularında giriş ve çıkış delikleri %COHb değerlerinin 

karşılaştırılması 

 

SİLAH = tabanca, Atış Mesafesi = bitişik atış 

  ort SS t P 

GİRİŞ* 8,673 4,949 6,3 0,001 

ÇIKIŞ* 4,655 3,593   

(eşli t) 

* Bkz........sayfa 36, kısaltmalar 

Tablo 6’te görüldüğü gibi tabanca ile bitişik atış mesafesi dahilinden 

meydana gelen ateşli silah yaralanması olgularında giriş deliği etrafında bulunan 

kas dokusundan elde edilen kan örneklerinde tespit edilen % COHb değeri 

ortalaması, ateşli silah yarasına yakın olmayan bir yerden alınan venöz kan 

örneklerinde tespit edilen % COHb değeri ortalamasından istatistiksel olarak 

anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. 

 

Tablo 6: Tabanca ile bitişik atış mesafesi dahilinden meydana gelen ateşli silah 

yaralanması olgularında giriş deliği ve venöz kan örneği %COHb değerlerinin 

karşılaştırılması 

 

SİLAH = tabanca, Atış Mesafesi = bitişik atış 

 ort SS t P 

GİRİŞ* 8,394 4,835 8,7 0,001 

KAN* 1,835 1,713   

(eşli t) 

* Bkz........sayfa 36, kısaltmalar 
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Tablo 7’de görüldüğü gibi tabanca ile bitişik atış mesafesi dahilinden 

meydana gelen ateşli silah yaralanması olgularında çıkış deliği etrafında bulunan 

kas dokusundan elde edilen kan örneklerinde tespit edilen % COHb değeri 

ortalaması, ateşli silah yarasına yakın olmayan bir yerden alınan venöz kan 

örneklerinde tespit edilen % COHb değeri ortalamasından istatistiksel olarak 

anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. 

 

Tablo 7: Tabanca ile bitişik atış mesafesi dahilinden meydana gelen ateşli silah 

yaralanması olgularında çıkış deliği ve venöz kan örneği %COHb değerlerinin 

karşılaştırılması 

 

SİLAH = tabanca, Atış Mesafesi = bitişik atış 

 ort SS t p 

ÇIKIŞ* 4,530 3,560 4,8 0,001 

KAN* 1,535 1,322   

(eşli t)     

* Bkz........sayfa 36, kısaltmalar 

 

Tablo 8’de görüldüğü gibi av tüfeği ile bitişik atış mesafesi dahilinden 

meydana gelen ateşli silah yaralanması olgularında giriş deliği etrafında bulunan 

kas dokusundan elde edilen kan örneklerinde tespit edilen % COHb değeri 

ortalaması, çıkış deliği etrafında bulunan kas dokusundan elde edilen kan 

örneklerinde tespit edilen % COHb değeri ortalamasından istatistiksel olarak 

anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. 

 

Tablo 8: Av tüfeği ile bitişik atış mesafesi dahilinden meydana gelen ateşli silah 

yaralanması olgularında giriş ve çıkış delikleri %COHb değerlerinin 

karşılaştırılması 

SİLAH = av tüfeği, Atış Mesafesi = bitişik atış 

 ort SS z P 

GİRİŞ* 19,015 9,339 2,0 0,04 

ÇIKIŞ* 15,871 8,817   

(Wilcoxon) 

* Bkz........sayfa 36, kısaltmalar 
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Tablo 9’da görüldüğü gibi av tüfeği ile bitişik atış mesafesi dahilinden 

meydana gelen ateşli silah yaralanması olgularında giriş deliği etrafında bulunan 

kas dokusundan elde edilen kan örneklerinde tespit edilen % COHb değeri 

ortalaması, ateşli silah yarasına yakın olmayan bir yerden alınan venöz kan 

örneklerinde tespit edilen % COHb değeri ortalamasından istatistiksel olarak 

anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. 

 

Tablo 9: Av tüfeği ile bitişik atış mesafesi dahilinden meydana gelen ateşli silah 

yaralanması olgularında giriş deliği ve venöz kan örneği %COHb değerlerinin 

karşılaştırılması 

 

SİLAH = av tüfeği, Atış Mesafesi = bitişik atış 

 median range z p 

GİRİŞ* 17,3 7,8-42,1 3,1 0,001 

KAN* 2,4 0,4-18,7   

(Wilcoxon) 

* Bkz........sayfa 36, kısaltmalar 

 

Tablo 10’da görüldüğü gibi av tüfeği ile bitişik atış mesafesi dahilinden 

meydana gelen ateşli silah yaralanması olgularında, çıkış deliği etrafında bulunan 

kas dokusundan elde edilen kan örneklerinde tespit edilen % COHb değeri 

ortalaması, ateşli silah yarasına yakın olmayan bir yerden alınan venöz kan 

örneklerinde tespit edilen % COHb değeri ortalamasından istatistiksel olarak 

anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. 

 

Tablo 10: Av tüfeği ile bitişik atış mesafesi dahilinden meydana gelen ateşli silah 

yaralanması olgularında çıkış deliği ve venöz kan örneği %COHb değerlerinin 

karşılaştırılması 

 

SİLAH = av tüfeği, Atış Mesafesi = bitişik atış 

 median range z p 

ÇIKIŞ* 16 6,6-32,1 1,43 0,01 

KAN* 2,4 0,4-18,7   

(Wilcoxon) 

* Bkz........sayfa 36, kısaltmalar 
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Ekler bölümünde yer alan Tablo 1’de görüleceği üzere sadece 2 olgunun 

bitişiğe yakın atış mesafesi dahilinden, 3 olgunun da yakın atış mesafesi 

dahilinden meydana geldiği gözönüne alındığında olgu sayılarının yetersizliği 

nedeniyle bu mesafeler için istatistiksel bir yöntem uygulanamamıştır. 

 

* Kısaltmalar :   

KAN:  Ateşli silah yarasına yakın olmayan bir yerden alınan              

                        venöz   kan   örneğinde tespit edilen %COHb 

                        GİRİŞ: Ateşli silah yarası giriş deliği etrafındaki kas dokudan                                  

                        elde   edilen kan  örneğinde tespit edilen %COHb 

                        ÇIKIŞ: Ateşli silah yarası çıkış deliği etrafındaki kas dokudan  

                        elde edilen  kan örneğinde tespit edilen %COHb 

                         N: Olgu sayısı                         ort: %COHb değeri ortalaması   

                         SS: Standart sapma 
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TARTIŞMA ve SONUÇ 

 

Bu araştırmada  05/2001 ile 05/2002 tarihleri arasında Adli Tıp Kurumu 

Morg İhtisas Dairesi’ne gönderilen bitişik, bitişiğe yakın ve yakın atış mesafesi 

dahilinden tabanca ve av tüfeği ile meydana gelmiş olan 52 ateşli silah 

yaralanması olgusunda, ateşli silah yarası giriş ve çıkış delikleri etrafındaki cilt 

altı kas dokusundan elde edilen kan örneklerinde ve ateşli silah yarasına yakın 

olmayan bir yerden alınan venöz kan örneklerinde COHb analizi yapılmıştır. Bu 

52 olgunun 39’u tabanca ile, 13’ü ise av tüfeği ile meydana gelmiştir. Olguların 

47’si bitişik atış mesafesinden, 2’si bitişiğe yakın atış ve 3’ü de yakın atış 

mesafesi dahilinden meydana gelmiş olan ateşli silah yaralanmalarıdır.  

Yapılan COHb analizi sonuçlarının istatistiksel değerlendirilmesi sonucu; 

hem tabanca hem de av tüfeği ile bitişik atış mesafesinden meydana gelen ateşli 

silah yaralanmalarında giriş deliği etrafında bulunan kas dokusundan elde edilen 

kan örneklerinde tespit edilen % COHb değeri ortalaması (tabanca: 8,673, av 

tüfeği: 23,000), çıkış deliği etrafında bulunan kas dokusundan elde edilen kan 

örneklerinde tespit edilen % COHb değeri ortalamasından (tabanca:4,655, av 

tüfeği:15,871)  istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Bu her 

iki ortalama değer de ateşli silah yarasına yakın olmayan bir yerden alınan venöz 

kan örneklerinde tespit edilen % COHb değeri ortalamasından (tabanca:1,545, av 

tüfeği:5,729) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur ( Tablo 2, 

Tablo 3, Tablo 4, Grafik 1, Grafik 2 ). Bu bulgulara göre giriş deliği ve çıkış 

deliği % COHb değerlerinin venöz kan örneği % COHb değerinden yüksek 

bulunması, yaralanmanın ateşli silah yaralanması olduğu yönünde çok önemli bir 

bulgudur. 

Araştırmamızda olgular tek tek incelendiğinde tabanca ile bitişik atış 

mesafesinden meydana gelen tüm ateşli silah yaralanması olgularında giriş deliği  

% COHb değeri, çıkış deliği % COHb değerinden yüksek bulunmuş ve bu her iki 

değer de venöz kan örneği % COHb değerinden yüksek bulunmuştur ( Tablo 1 ). 

Ancak av tüfeği ile bitişik atış mesafesinden meydana gelen ateşli silah 

yaralanması olgularından sadece 1 olguda giriş deliği % COHb değeri ( 17,0 ), 

çıkış deliği % COHb değerinden ( 20,8 ) düşük bulunmuştur. Literatürde de daha 
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önce giriş deliği % COHb değeri, çıkış deliği % COHb değerinden düşük olan 

yüksek enerjili silahlarla meydana gelmiş bir olgu görüldüğü bildirilmiştir (36).   

 Literatürde araştırmamıza benzer herhangi bir araştırma 

bulunmamaktadır. Sadece benzer olarak R.C. Menzies ve arkadaşlarının 

susturuculu silahların yaralama etkileri üzerine 1981’de yaptıkları hayvan deneyi 

çalışmasında giriş deliği % COHb değeri ile venöz kan örneği % COHb değeri 

karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada çıkış deliği % COHb değeri analizi 

yapılmadığından bu konuda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır (34).  

Graham M.  ve Hanzlick R.’nin “Forensic Pathology in Criminal Cases” 

adlı kitabında bir ateşli silah yarasının etrafındaki kas dokusunda karbonmonoksit 

tespit edilmesinin o yaranın giriş deliği olduğu yönünde güvenilir bir indikatör 

olmadığını, çünkü karboksihemoglobinin hem giriş hem de çıkış deliklerinde 

görülebildiğini, hatta çıkış deliğinde karbonmonoksit etkisinin daha belirgin 

olacağını ileri sürmüşlerdir. Bunun nedenini giriş deliğinden hızla giren gazların 

traje boyunca giderek yavaşlamasının, çıkış deliğinde COHb oluşumu için daha 

fazla zaman sağlaması olarak açıklamaktadırlar (38). Bu açıklama ilk bakışta 

mantık olarak tutarlı görünmekle birlikte, COHb oluşumu sırasında 

karbonmonoksitin hemoglobine olan çok yüksek affinitesi (oksijenin 250 katı) ve 

giriş deliğindeki çok yüksek gaz basıncı gözönüne alındığında bu durumun tam 

tersi şekilde geliştiği ortaya çıkmaktadır.   Barutun patlaması sonucu oluşan ve 

karbondioksit, karbonmonoksit, azot, hidrojen, metan içeren çok sıcak, yüksek 

basınçlı ve hızlı gazlar vücuda girdiğinde ilk olarak giriş deliği altındaki kas 

dokusuna diffüze olurlar. Burada hemoglobine olan çok yüksek affinitesi 

nedeniyle karbonmonoksit hızla dokularda bulunan serbest hemoglobinin ferröz 

iyonuna bağlanır, ayrıca burada bulunan oksijen ile kompetisyona girerek oksijeni 

oksihemoglobinden ayırır ve COHb meydana gelir. Karbonmonoksitin 

hemoglobine olan oldukça yüksek affinitesi sonucu demir iyonlarıyla oluşan çok 

sıkı bağlar, diğer demir iyonlarını da modifiye eder ve böylece diğer 

hemoglobinlerin de oksijen ile reaksiyon karekteristiklerini değiştirir (60). Bu 

arada gaz traje boyunca ilerledikçe bu olay devam eder ve giderek hem gazın 

içeriğinde bulunan karbonmonoksitin oranı azalır hem de gazın basıncı azalır. 

Böylece gaz çıkış deliğine ulaştığında içerdiği karbonmonoksit oranı girişteki 
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haline oranla oldukça düşük olduğundan çıkış deliğinde oluşan COHb değeri, 

giriş deliğinde oluşan COHb değerinden düşük olacaktır.  

Bizim araştırmamızda da bulgular bu durumla uyumlu bulunmuştur. Hem 

giriş hem de çıkış deliği mevcut olan ve bu bölgelerden COHb analizi 

yapılabilecek miktar ve kalitede kan elde edilebilen, tabanca ile bitişik atış 

mesafesinden meydana gelmiş 22 olgunun tamamında giriş deliği % COHb 

değeri, çıkış deliği % COHb değerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede 

yüksek bulunmuştur (Tablo 3). Aynı şekilde av tüfeği ile meydana gelmiş 7 

olgunun 1’i hariç tamamında da giriş deliği % COHb değeri, çıkış deliği % COHb 

değerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (Tablo 4). Bu 

bulgular iddiamızı doğrulamaktadır.  

Çıkış deliği % COHb değeri (%20,8), giriş deliği % COHb değerinden 

(%17,0) yüksek bulunan olguda venöz kan örneğinde %5,2  COHb tespit 

edilmiştir. Yani hem giriş hem de çıkış % COHb değeri venöz kan örneğinden 

oldukça yüksektir. Zaten av tüfeği ile bitişik atış mesafesinden meydana gelen 

tüm olgularda giriş deliği % COHb değeri ortalaması (%19,015) ve çıkış deliği % 

COHb değeri ortalaması (%15,871), tabanca ile meydana gelen olgulara kıyasla, 

venöz kan örneği % COHb değeri ortalamasından (%3,931) oldukça yüksektir 

(Tablo 2). Av tüfeği ile meydana gelen yaralanmalarda tabanca ile meydana 

gelenlere oranla bu kadar yüksek oranda COHb tespit edilmesinin nedeni daha 

yüksek miktarda barut kullanılması ve patlama sonucu oluşan basınçlı gazın 

yüksek miktarda karbonmonoksit içermesidir. Ve bu nedenle çıkış deliğinde 

yüksek oranda COHb tespit edilebildiği bildirilmiştir (36).  

Ayrıca olgumuzda olduğu gibi bitişik atış mesafesinden av tüfeği ile 

meydana gelen yaralanmalarda vücuda giren yüksek enerjili saçmalar ve yüksek 

hacimli gaz nedeniyle genellikle çıkış bölgesi  paramparça olmaktadır. Bu nedenle 

kas örneği alımı sırasında problem yaşanabilmektedir. Alınan kas örneğinden elde 

edilen %COHb değeri de tüm çıkış bölgesinin %COHb değerini homojen olarak 

yansıtmayabilmektedir.  

Atış mesafeleri gözönüne alındığında ateşli silah yaralarında COHb tespiti 

konusu oldukça tartışmalıdır (22, 34, 36, 39, 41, 51). Araştırmamızda hem 

tabanca hemde av tüfeği ile bitişik atış mesafesinden meydana gelmiş olan ateşli 
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silah yaralanması olgularında giriş deliği etrafında bulunan kas dokusundan elde 

edilen kan örneklerinde tespit edilen % COHb değeri ortalaması, çıkış deliği 

etrafında bulunan kas dokusundan elde edilen kan örneklerinde tespit edilen % 

COHb değeri ortalamasından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Bu her iki 

ortalama değer de, ateşli silah yarasına yakın olmayan bir yerden alınan venöz kan 

örneklerinde tespit edilen ortalama değerden anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur ( Tablo 2, Tablo 3, Tablo 4, Grafik 1, Grafik 2 ). Araştırmamızda da 

görüldüğü üzere, bitişik atış mesafesinden meydana gelmiş olan ateşli silah 

yaralanması olgularında giriş ve çıkış deliklerinde COHb tespit edileceği konusu 

birçok yazar tarafından da kabul edilen, üzerinde uzlaşılmış bir konudur (34, 36, 

38-43). Ancak bitişiğe yakın ve yakın atış mesafesinden meydana gelmiş olan 

ateşli silah yaralanması olgularında giriş ve çıkış deliklerinde COHb tespit edilip 

edilemeyeceği konusu oldukça tartışmalıdır (22, 34, 36, 39, 41, 51). 

Araştırmamızda bitişiğe yakın atış mesafesi ve yakın atış mesafesi dahilinden 

meydana gelmiş olan olguların tümü tabanca ile meydana gelmiş olgulardır. 

Bitişiğe yakın atış mesafesi dahilinden meydana gelmiş olan 1. olguda; giriş deliği 

etrafında bulunan kas dokusundan COHb tayini için yeterli miktar ve kalitede kan 

elde edilemediğinden giriş deliğine ait  %COHb değeri bulunmamaktadır. Bu 

olguda çıkış deliğine ait  %COHb değeri ( %4,9 ), venöz kan örneğine ait %COHb 

değerinden ( %2,4 ) yüksek bulunmuştur. Bitişiğe yakın atış mesafesi dahilinden 

meydana gelmiş olan 2. olguda; giriş deliğine ait  %COHb değeri ( %23,8 ), çıkış 

deliğine ait  %COHb değerinden  

( %15,1 ) ve bu her iki değer de venöz kan örneğine ait %COHb değerinden ( 

%2,4 ) yüksek bulunmuştur. Yakın atış atış mesafesi dahilinden meydana gelmiş 

olan 1. olguda; giriş deliğine ait  %COHb değeri (%6,5), venöz kan örneğine ait 

%COHb değerinden ( %1,3 ) yüksek bulunmuştur. Bu olguda çıkış deliği 

etrafında bulunan kas dokusundan COHb tayini için yeterli miktar ve kalitede kan 

elde edilemediğinden giriş deliğine ait  %COHb değeri bulunmamaktadır. Yakın 

atış atış mesafesi dahilinden meydana gelmiş olan 2. olguda; giriş deliğine ait  

%COHb değeri ( %6,8 ), çıkış deliğine ait  %COHb değerinden ( %5,3 ) ve venöz 

kan örneğine ait %COHb değerinden ( %5,3 ) yüksek bulunmuştur. Ancak bu 

olguda çıkış deliğine ve venöz kan örneğine ait  %COHb değerleri eşit 
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bulunmuştur. Yakın atış atış mesafesi dahilinden meydana gelmiş olan 3. olguda; 

giriş deliğine ait  %COHb değeri ( %6,0 ), venöz kan örneğine ait %COHb 

değerinden ( %5,3 ) yüksek bulunmuştur. Bu olguda çıkış deliği etrafında bulunan 

kas dokusundan COHb tayini için yeterli miktar ve kalitede kan elde 

edilemediğinden giriş deliğine ait  %COHb değeri bulunmamaktadır. Bitişiğe 

yakın mesafesi dahilinden meydana gelmiş olan 2 olguda da giriş, çıkış ve venöz 

kan örneklerine ait %COHb değerleri arasındaki farklar oldukça belirgin olmakla 

birlikte yakın atış mesafesi dahilinden meydana gelmiş olan 3 olguda ise bu 

değerlerin birbirine oldukça yakın olduğu görülmektedir. Bu bulgulara dayanarak 

bitişiğe yakın yakın atış mesafesi dahilinden tabanca ile meydana gelmiş olan 

olgularda kesin olmamakla birlikte giriş ve çıkış deliklerinde COHb tespit 

edilebileceğini söyleyebiliriz. Ancak yakın atış mesafesi dahilinden tabanca ile 

meydana gelmiş olan olgular için bunu söyleyebilmek zordur.  

Araştırmamızda sadece 2 olgunun bitişiğe yakın atış mesafesi dahilinden,  

3 olgunun da yakın atış mesafesi dahilinden meydana geldiği gözönüne 

alındığında, olgu sayılarının yetersizliği nedeniyle bu mesafeler için istatistiksel 

bir yöntem uygulanamamıştır. Bu nedenle de araştırmamızda bu mesafeler için 

kesin bir sonuç belirtilememiştir.  

Bitişiğe yakın ve yakın atış mesafesinden meydana gelmiş olan ateşli silah 

yaralanması olgularında giriş ve çıkış deliklerinde COHb tespit edilip 

edilemeyeceği konusu, direkt olarak namludan çıkan ve karbonmonoksit içeren 

sıcak gazların, namludan çıktıktan sonra atmosferde dağılmadan ne kadar mesafe 

yol alacağı ile ilişkilidir. Bu konuda değişik saptamalar bulunmaktadır. Ateşli 

silah ateşlendiğinde barutun patlaması sonucu oluşan ve sıcak gazlar içeren alevin 

tabancalarda 1-2 inch uzağa kadar gidebileceği bildirilmiştir (36). “Encyclopedia 

of Forensic Sciences”ta da namludan çıkan sıcak gazların  2,5 cm’lik mesafe 

dahilinde etkili olabileceği belirtilmiştir (41).  Alan A. Watson da 8 feet 

uzaklıktan namludan çıkan gazların ateşli silah yarasına ulaşamadığını tespit 

etmiştir (39). Bazı yazarlar da sıcak gazların namludan çıkar çıkmaz 2-3 cm 

içerisinde dağıldığını, bunun özel fotografi yöntemleri ile  görüntülenebileceğini 

ifade etmişlerdir (22, 51).   
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Menzies ve arkadaşlarının 1981 yılında yaptıkları ve literatürde 

araştırmamızdan önce bu konuda yapılan tek araştırma olan susturucu silahların 

yaralama üzerine etkisini araştırmak için yapılan çalışmada; 0,22 in, 0,32 in, 9 

mm ve 0,45 in kalibreli silahlarla, değişik tipte susturucular (grup 1, 2, 3 ve 4) 

takılarak ve susturucusuz olarak, bitişik atış mesafesinden, 305 mm uzaklıktan ve 

660 mm uzaklıktan, anestezi uygulanmış olan domuzlara ateş edilmiş ve giriş 

deliği etrafındaki kas dokusunda COHb analizi yapılmıştır. Grup 4 susturucu 

takılmış olan 0,32 in ve Grup 3 susturucu takılmış olan 0,45 in kalibreli iki silahla 

yapılan atış hariç, diğer tüm silahlarla susturuculu ve susturucusuz olarak bitişik 

atış mesafesinden yapılan atışlarla meydana gelen ve kan elde edilebilen tüm 

yaralanmalarda COHb (+) bulunmuştur. Bu çalışmada %2,8 ve üstündeki COHb 

değeri (+) olarak kabul edilmiştir. Şaşırtıcı olarak 305 mm’den 9 mm ve 0,45 in 

kalibreli silahlarla susturucusuz olarak yapılan atışlarla meydana gelmiş olan 

yaralanmalarda COHb (+) bulunduğu bildirilmiştir.  Susturucusuz olarak 0,22 in, 

0,32 in silahlarla aynı mesafeden yapılan atışlar ile meydana gelmiş olan 

yaralanmalarda COHb tespiti için yeterli miktarda kan elde edilemediği 

bildirilmiştir. Diğer tüm silahlarla susturuculu ve susturucusuz olarak 660 

mm’den yapılan atışlarla meydana gelen ve kan elde edilebilen yaralanmaların 

tümünde COHb (-) bulunmuştur (34). Bu çalışmada 305 mm’den 9 mm ve 0,45 in 

kalibreli silahlarla susturucusuz olarak yapılan atışlarla meydana gelmiş olan 

yaralanmalarda COHb tespit edilmesi oldukça şaşırtıcıdır. Çünkü 305 mm, birçok 

yazarın üzerinde fikir birliğine vardığı, namludan çıkan sıcak gazların 

ulaşabileceği maksimum mesafe olan 2-3 cm’nin çok üzerinde olan bir mesafedir. 

Bitişik atış mesafesinden meydana gelmiş olan ateşli silah yaralanması 

olgularında giriş ve çıkış deliklerinde COHb tespit edileceği konusu, birçok yazar 

tarafından da kabul edilen, üzerinde uzlaşılmış bir konudur (34, 36, 38-43). Ancak 

bitişiğe yakın ve yakın atış mesafesinden meydana gelmiş olan ateşli silah 

yaralanması olgularında giriş ve çıkış deliklerinde COHb tespit edilip 

edilemeyeceği konusu oldukça tartışmalıdır (22, 34, 36, 39, 41, 51). Bu konunun 

açığa kavuşturulması amacıyla çeşitli ateşli silahlarla, çeşitli atış mesafelerinden 

yapılan atışlarda ateşli silah giriş ve çıkış deliklerinde COHb tayini yapılmak 



 43 

üzere deneysel araştırmalara ihtiyaç vardır. Biz ileri bir tarihte bu araştırmamızın 

devamı niteliğinde böyle bir deneysel çalışma planladık. 

Sonuç olarak; araştırmamızda ortaya çıkan verilere göre; hem tabanca, 

hem de av tüfeği ile bitişik atış mesafesinden meydana gelmiş olan ateşli silah 

yaralanması olgularında, giriş deliği etrafında bulunan kas dokusundan elde edilen 

kan örneklerinde tespit edilecek % COHb değeri, çıkış deliği etrafında bulunan 

kas dokusundan elde edilen kan örneklerinde tespit edilecek % COHb değerinden 

yüksektir ve bu her iki değer de, ateşli silah yarasına yakın olmayan bir yerden 

alınan venöz kan örneklerinde tespit edilecek ortalama değerden yüksektir. 

Buna göre; ateşli silah yaralanması olduğu düşünülen olgularda, mevcut 

lezyonlarda cilt altı kas dokusundan elde edilen kan örneklerinde tespit edilen  % 

COHb değeri tek başına tanı koydurucu bir kriter olmamakla birlikte, ateşli silah 

yaralarına yakın olmayan bir yerden alınan venöz kan örneğinde tespit edilen  % 

COHb değeri ile karşılaştırıldığında, arada anlamlı bir farkın mevcut olması, 

yaranın ateşli silah yarası olduğu ve atışın bitişik atış mesafesinden yapılmış 

olduğu yönünde destekleyici bir bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır ve şüpheli 

olgularda diğer diyagnostik kriterlerle birlikte değerlendirildiğinde oldukça 

faydalı olmaktadır.  

Ayrıca ateşli silah yaralanması giriş ve çıkış delikleri ayırımının kesin 

olarak yapılamadığı şüpheli olgularda, yaraların etrafındaki cilt altı kas  

dokusundan elde edilen kan örneklerde tespit edilen  % COHb değerlerinin 

karşılaştırılması sonucu arada anlamlı bir farkın bulunması, giriş ve çıkış delikleri 

ayırımının yapılması yönünde destekleyici bir kriter olacaktır. 
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