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Bu sunumda yer alan yazı, fotoğraf ve sair içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve 
dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında Fikir ve Sanat Eserlerine ilişkin mevzuat uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Ürünün maddi ve manevi tüm telif hakları 

Sadık Toprak’a aittir.

Tabancalar (Kısa Namlulu Silahlar)

• Toplu tabancalar (revolver)
• Otomatik tabancalar
• Makineli tabancalar
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Toplu tabancalar (revolver)
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Yarı otomatik 
Tabanca
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Tam otomatik Tabanca Makineli tabancalar
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Uzun Namlulu Silahlar

• Savaş silahları
• Av tüfekleri
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Savaş silahları

Yiv-set’li silahlar

yaygın olarak kullanılan 
9mm'lik tabanca 
namlularına çekilmiş olan 
yiv-set

Ateşli Silah Mermi Çekirdeği

Bu sunumda yer alan yazı, fotoğraf ve sair içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve 
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Mermi Çekirdeği

1- Gömlekli
2- Yarı Gömlekli
3- Gömleksiz

Bu sunumda yer alan yazı, fotoğraf ve sair içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve 
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Sadık Toprak’a aittir.
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Barut

• Kara Barut (Dumanlı Barut)
• Kömür, kükürt ve güherçile karışımından oluşan karabarut Çinliler tarafından 

havai fişeklerde kullanıldı.
• Karabarut yandığında hacminin 300 katı kadar gaz oluşturur.
• Fazla duman ve katı artık bırakır.

• Beyaz Barut (Dumansız Barut)
• Beyaz barut yandığında hacminin 1000 katı kadar bir gaz oluşturur.
• Katı artıkları; nitritler, nitratlar, klorürler ve karbon.
• Gaz artıkları; karbondioksit, karbonmonoksit, su buharı, hidrojen ve azot.

Av tüfekleri

ASMÇ
giriş ve 
çıkış
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Ateşli Silah Atış Artıkları

• Alev
• İs
• Kir
• Çeşitli gazlar
• Barut parçacıkları
• Çeşitli metaller

Bu sunumda yer alan yazı, fotoğraf ve sair içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve 
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ASMÇ Yarasının Özellikleri

• Giriş Deliği
• Silinti halkası
• Vurma halkası
• Stampa izi
• Yanık
• İs (duman)
• Tatuaj (barut tanelerinin izi)
• İzlediği yol (Traje)
• Çıkış Deliği

Atış Mesafesi Tayini

1-Bitişik atış 
2-Bitişiğe yakın atış
3-Yakın atış
4-Uzak atış
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Bitişik atış

• Namlu ağzının cilde tamamen dayalı olduğu atışlardır. Cilde silahı 
sıkıca bastırılarak yapılan atışlarda giriş deliğinin etrafında kontüzyon
halkasından başka sıklıkla stamp izi de görülür. Lezyon etrafında 
hiperemi ve ekimoz izlenebilir.

• Ciltte duman isi, alev yanığı ve tatuaj yoktur.
• Bazı vakalarda çok hafif olarak ciltte de görülebilen duman isi, alev 

yanığı ve tatuaj esasen cilt altında izlenir (Hoffman maden boşluğu). 
Dokularda CO bulunur.
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Bitişiğe yakın atış

• Cilt ile namlu ağzı arasındaki mesafenin 3 cm’ye kadar  olduğu 
atışlardır. Barutun yanma ürünlerinin bir kısmı yine cilt altına yayılarak  
hofmann çukuru oluşturur, tam temastan farklı olarak yanma 
ürünlerinin bir kısmı cilt üzerinde giriş deliğinin etrafında yayılır. 

• Alev giriş deliğinin etrafını yakar, duman siyahlaştırır, yanmamış barut 
taneleri bu bölgeye saplanır. 
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• YAKIN ATIŞ: Kısa namlulu silahlar için; (30-45)cm’den, uzun namlulu 
silahlar için ise (75-100)cm mesafesinden yapılan atışlardır.

• UZAK ATIŞ: Yakın atışın üst sınırından daha uzak, yani ciltte herhangi 
bir atış artığı bırakmayacak mesafeden yapılan atışlardır.
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Bitişik atış

Vurma Halkası

ASMÇ 
Çıkış deliği 
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