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Silinti halkası, ateşli silah mermi çekirdeği giriş yara-
larında ciltte ve/veya giyside meydana gelebilmektedir. 

Adli tıp uygulamalarında silinti halkasının tanımı ve 
özellikleri, medikolegal değerlendirmede önemli olabil-
mektedir. Yaptığımız literatür taramasında silinti halka-
sının özellikleri, nasıl oluştuğu hakkında yabancı ve yer-
li yayınlarda farklı yorumlar olduğunu gördük. Bunları 
okuyucularla paylaşmak istedik.

Öncelikle yerli kaynaklara baktığımızda;
Prof. Dr. Şemsi Gök hocamız, mermi çekirdeğinin 

namludan geçerken yiv ve setlerin arasında bulunan 
yağ,is ve pası üzerine sardığını, bu çekirdeğin cildi delip 
geçerken üzerindeki kiri deliğin etrafına bulaştırdığını, 
buna silinti halkası denildiğini, silinti halkasının namlusu 
kirli silahlarla meydana geldiğini ve 2-3 üncü atımlardan 
sonra namlu temizlendiği için görülmeyeceğini belirt-
mektedir (1).

Prof. Dr. İbrahim Tunalı, giriş deliğinin çevresinde 
merminin deriyi sıyırması ve deri üzerinde merminin kir, 
pas ve duman islerinin kalması neticesinde kontüzyon 
halkası ve silinti şeridinin meydana geldiğini, silinti şe-
ridinin kontüzyon halkasının iç tarafında ikinci bir halka 
olarak görüldüğünü belirtmektedir (2).

Prof. Dr. Oğuz Polat ve arkadaşları, vurma halkasının 
iç kenarında mermi çekirdeği üzerinde bulunan materya-
lin (yağ, is, metal parçacıkları), deri çevresindeki veya el-
bise üzerindeki delik kenarlarında kalması sonucu silinti 
halkasının meydana geldiğini ve bu izin ancak ilk birkaç 
atışta görüleceğini belirtmektedir (3,4).

Prof. Dr. Gürsel Çetin ve Prof. Dr.Coşkun Yorulmaz 
tarafından silinti halkasının silah ateş edildikten sonra 
mermi çekirdeği namludan geçerken namlunun daha ön-
ceden yağlanması sonucu namluda bulunan yağın veya 
namlu yeni yağlanmamışsa eski yağ artıkları, is ve pa-
sın mermiye bulaşması ve mermi çekirdeğinin cildi delip 
girdiği esnada çekirdek üzerindeki bu maddelerin giriş 

deliğinin ağzında çepeçevre bir leke oluşturması sonucu 
oluştuğu ve genellikle aynı silahla yapılan ilk birkaç atış-
ta meydana geldiği belirtilmektedir (5).

Prof. Dr. H. Bülent Üner ve arkadaşı, silah ateşlendi-
ğinde namlu içinde sürtünerek ilerleyen mermi çekirde-
ğinin yivler arasına yerleşmiş olabilen yağ, is ve pası da 
üzerine alıp namludan çıktıktan sonra hedefe girerken bu 
kirlerin giriş deliğine bulaştığını, bu koyu gri siyah renk-
teki ize silinti halkası denildiğini ve ilk atışlarda daha net 
görüldüğünü belirtmektedir (6).

Prof. Dr. Yaşar Bilge de kontüzyon halkası ile giriş 
deliği arasında, milimetre ile ifade edilebilecek kadar dar 
bir alanda, mermi üzerindeki yağ, pas ve is bulaşmasıyla 
bir bölge daha oluştuğunu, bu alana silinti şeridi adı ve-
rildiğini, silinti şeridinin giriş deliği etrafındaki şeklinin 
de aynı vurma halkasında olduğu gibi atış yönüne bağlı 
olarak oluştuğunu belirtmektedir (7). 

Yabancı kaynaklara baktığımızda;
Pekka Saukko ve Bernard Knight, abrazyon halkası-

nın iç kenarının, ısı etkisi ve mermiden kaynaklanan kir, 
lubrikant, yağ veya gres yağ ve metal partiküllerinin si-
linmesi sonucu siyah bir renk alabileceğini ve bunun si-
linti halkası olarak adlandırıldığını, eğer mermi temiz ise 
görülmeyeceğini belirtmektedir (8).

Edward E. Hueske, silinti halkasının; merminin geçi-
şi esnasında mermi üzerindeki is ve yağın cisim kenar-
larına (Örnek: cilt, kumaş, tahta, deri) transfer olmasıyla 
oluştuğu, silinti halkasının her zaman bulunmayacağı, 
bulunsa bile görülmesinin pıhtılaşmış kan veya koyu 
renkte giysi veya cisim nedeniyle zor olabileceği belir-
tilmektedir (9). 

Brian J. Heard, mermi üzerinde bulunan lubrikantın, 
kovan ağzı dolgu maddesinin (bullet/case mouth sealant) 
ve gazların, merminin namludan geçişiyle namludan çı-
kan merminin isli bir materyalle sarılmasına neden ola-
cağını ve merminin ciltten, giysiden veya başka bir solid 
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cisimden geçişi esnasında bu siyah renkteki maddenin 
giriş deliğinin çevresinde birikeceğini, bu halkaya silinti 
halkası denildiğini, halkadaki materyal miktarının, üze-
rinde biriken karbon materyalin miktar ile orantılı oldu-
ğunu, mermi çekirdeği giriş yarasının yararlı bir belirteci 
olduğunu, temiz bir namlu ile yapılan birinci atıştan sonra 
meydana gelen silinti halkasının, namlunun kirlenmesine 
neden olmasından dolayı ikinci atıştan sonra meydana 
gelen silinti halkasından ayrımının kolayca yapılabilece-
ğini (ilk atış sonucu meydana gelen silinti halkasının ikin-
ci atışa göre daha soluk görüneceği), birden fazla kez atış 
yapılmış olgularda makul bir doğruluk derecesine kadar 
hangi atışın önce yapıldığının tespit edilmesinin mümkün 
olduğunu belirtmektedir (10).

Jeanine Vellema ve Hendrik Scholtz, uzak atışlarda 
abrazyon halkasının yanında merminin namlu içinde iler-
lemesi sırasında mermi üzerinde biriken barut artıkları, 
is, yağ veya kirin merminin vücuda girişi esnasında cilt 
tarafından silinmesi sonucu gri renkli silinti halkasının 
oluştuğunu, yaygın olarak giriş yarasının üzerindeki giy-
side gözlendiğini, üzerinde primere, mermi çekirdeği-
ne ve kovana ait metalik maddeler bulunabileceğinden, 
meydana gelen yaranın silahla ilişkilendirilmesi açısın-
dan değeri olabileceğini belirtmektedir (11). 

Markus A. Rothschild, silinti halkasının tanımın-
da; mermi çekirdeğinin namludan geçerken yağ, ön-
ceki atışlardan kalan barut (itici madde) ve patlamaya 
ait maddeleri üzerine aldığını, cilde girişi esnasında bu 
materyallerin giriş yarasına silindiğini, yaklaşık 1-3 mm 
genişliğinde, koyu renkte, parlak bir halka oluşacağını 
belirtmektedir (12). 

Bernd Karger, silinti halkasının cilt defekti etrafında 
ince, yuvarlak, siyahımsı renk değişimi olduğunu, atış 
artıkları, yağ, kir, merminin ve namlunun abrazyonuyla 
ortaya çıkan materyalin, ilk giriş sırasında mermi ucun-
dan yara kenarlarına silinmesi sonucu oluştuğunu belirt-
mektedir (13). 

Reinhard B. Dettmeyer ve arkadaşları, mermi üzerin-
deki yağ artıklarının ateşli silah giriş yarasının kenarla-
rında birikerek siyah renkte halka oluşturduğunu ve buna 
silinti halkası denildiğini, görünürlüğünün namlu içinde-
ki kir miktarına bağlı olduğunu, eğer mermi giysi üze-
rinden geçerse silinti halkasının giriş yarasından ziyade 
giysinin dış tabakası üzerinde görünür olacağını belirt-
mektedir (14).

Vincent J. M. Di Maio, silinti halkasının giriş yara-
sında abrazyon halkasının yanında, meydana gelen gri 
renk değişimi olduğunu ve giysiler üzerinde daha fazla 
ve belirgin olarak görüldüğünü, esasen merminin namlu-

dan ilerlemesi esnasında mermi yüzeyine bulaşan ‘is’in, 
merminin cilt veya giysiye penetrasyonu esnasında sü-
rünmesi sonucu oluştuğunu, lubrikant maddelerin ve 
primerden, kovandan ve mermiden gelen az miktardaki 
metalik maddenin de silinti halkasında bulunabileceğini, 
namlu içinde bulunan daha önceki atışlara ait artıkla-
rın da mermiye bulaşabileceğini ve özellikle merminin 
tabanına atış esnasında yanmamış barut tanelerinin de 
yapışabileceğini, bitişik atışlarda görülen is ve yanıkla 
karıştırılmaması gerektiğini, silinti halkasının gömlek-
siz mermi çekirdeklerinin bir özelliği olduğu söylense 
de bunun doğru olmadığı, tam gömlekli mermilerle de 
silinti halkasının meydana gelebileceğini, eğer namlunun 
içerisi hiçbir materyal kalmayana dek temizlenirse, yapı-
lan atış sonrasında giysi üzerinde açık gri renkte ve ne-
redeyse görülemeyen bir silinti halkasının meydana gele-
ceğini, aynı silahla yapılan tekrarlayan atışlar sonucunda 
silinti halkasının giderek daha koyu bir hale geleceğini 
ve sonunda belli bir koyulukta stabilize olacağını belirt-
mektedir (15).

Literatürde aynı silahla yapılan tekrarlayan atışlar 
sonucunda silinti halkasının giderek daha koyu bir hale 
geleceğine yönelik atıflar bulunmaktadır (16).

Sonuç olarak; yerli kaynaklar silinti halkasını esas 
olarak namluda bulunan yağ, kir, pas ve isin meydana ge-
tirdiği, yapılan atışlar sonrası namlu içindeki kirin gide-
rek azalacağı ve bu nedenle silinti halkasının ilk atışlarda 
daha net görüleceği veya ilk birkaç atıştan sonra görülme-
yeceği belirtilmektedir (1,2,5,6). 

Di Maio ise, silinti halkasını esas olarak namludaki 
isin meydana getirdiğini, lubrikant maddelerin, primer-
den, kovandan ve mermiden gelen az miktardaki meta-
lik maddenin de silinti halkasında bulunabileceğini be-
lirtmektedir. Bu nedenle temiz bir namlu ile yapılan ilk 
atışlarda silinti halkasının görülemeyecek kadar soluk 
olabileceğini ancak tekrarlayan atışlar sonucunda silinti 
halkasının giderek daha belirgin hale geleceğini belirte-
rek (15) incelediğimiz yerli kaynaklardan farklı bir görüş 
ileri sürmektedir. Brian J. Heard da aynı şekilde namlusu 
temizlenmiş bir silahla yapılan ilk atışlarda silinti halka-
sının soluk olarak görüneceğini, sonraki atışlarda silinti 
halkası üzerinde daha fazla karbon materyal bulunacağı 
için giderek daha belirgin hale geleceğini belirterek Di 
Maio’nun görüşünü desteklemektedir (10). 

Silinti halkasının ilk atışlarda belirgin ve /veya soluk 
görülmesi ile ilgili kaynaklar arası farklılıkların, bu ol-
guların değerlendirilmesi açısından önemli olabileceğini 
kaynaklar arasındaki farklılıkları paylaşarak tartışmaya 
açmak istedik. 
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