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ÖZET
Dünyada en yaygın silahlar av tüfekleridir. Saçma dağı

lımını etkileyen namlu boyu, saçma büyüklüğü, atış mesa
fesi ve tapa tipi gibi çeşitli faktörler vardır.

Bu çalışına atışlar çeşitli tipte av tüfekleri ve fişekleri 
kullanılarak yapıldı ve esas olarak tapa tipinin saçma dağı
lımına etkisi araştırıldı. Saçma dağılımı alanının, namlu şok 
derecesinin artması ve keçe tapa yerine plastik tüp tapa kul
lanımı ile küçüldüğü, atış mesafesinin artması ve saçma ça
pının azalması ile büyüdüğü gözlendi.

Doğru bir atış mesafesi tayini için saçma dağılımına etki 
eden bütün faktörlerin göz önünde bulundurulması gerek
mektedir.

Anahtar kelimeler: Av tüfeği, tapa, saçma dağılımı, atış
mesafesi.

SUMMARY
Shotguns are the most popular, world wide weapons. 

There are a number of variables that affect the size of the 
shot pattern such as barrel length, shot size, range of fire, 
degree of choking and type of wadding.

In this study test shots were carried out with various 
type of shotguns and ammunition and mainly the effect of 
the type of wadding on the size of shot pattern is investi
gated.

It was determined that when the choke of the barrel 
increased, the size of shot pattern decreased. It was seen 
that when the shot size decreased, the size of shot pattern 
increased. Also, it was determined that when the range of 
fire increased, the size of shot pattern increased progres
sively. And finally, have been detected smaller size of shot 
pattern when power piston (plastic wad) was used instead 
of felt wad.
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GİRİŞ

kullanılan yivsiz silahlardır. Bir atışlı kırma, bir atışlı 
sürgülü, fişek hazneli pompalı doldurmak, gizli ho- 
rozlu yan yana iki namlulu kırma, üst üste iki namlu
lu kırma, otomatik atışlı gibi pek çok çeşidi vardır.

Av tüfekleri namlu çaplarına göre de sınıflandırılır
lar. Namlu çapından kasıt namlunun iç çapı olup bu 
da tüm namlu boyunca eşit değildir. Av tüfeği namlu
sunda fişek yatağı ve devamında birleştirme konisi adı 
verilen bölümlerden şoklanmış bölüme kadar olan 
kısmın iç çapı namlu çapına karşılık gelir

Av tüfeği kalibresi namlunun iç çapını gösteren bir 
terim olup, yoğunluğu 11.43gr/cm3 olan kurşunun 15 
"C’de 453-6 gramından eşit büyüklükte yapılan küre
lerin sayısına karşılık gelmektedir. Bu kurşun kürele
rin her birinin çapı kalibre cinsinden karşılığı olan 
namluya sahip av tüfeğinin iç çapına eşittir. 10, 12, 16, 
20, 28, 36 kalibreler bu yöntemle adlandırılmıştır. Bu 
adlandırılmanın dışında 410 kalibre (0.410 inç) ve 
9mm. çapında namluya sahip olan av tüfekleri de var
dır.

Şok, namlu uç kısmında iç çapının küçültülmesi 
sonucu meydana gelen kesit daralmasıdır. Namlu 
ucundan yatay doğrultuda 35m. uzakta düşey olarak 
yerleştirilen 760 mm. çapında bir hedefe 7 numara 
(2.5mm. çapında) saçmalı av tüfeği ile yapılan 5 atışın 
ortalaması olarak hedefe isabet eden saçma yüzdesi- 
ne göre adlandırılır.(l)

Daralma (şok) Saçma isabetyüzdesi (minimum)
Tam şok 70
Üç çeyrek (etkili hafif) şok 65
Yarım (hafiß şok 60
Çeyrek (etkili silindir) şok 55
Silindir 45
Ancak yapımcılara göre bu yüzdelerde farklılıklar 

olabilmektedir. Silindir namlulu 12 kalibre av tüfeği 
0.775 inç (18.5mm) çapa sahip iken tam şok namluluAv tüfekleri kara avcılığı ve atış müsabakalarında
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12 kalibre av tüfeğinin çapı 0.694 inç (17.6mm) dir (2).
Saçmalar, küçük (kuş saçması) ve iri (şevrotin) ol

mak üzere iki ana guruba ayrılırlar ve genellikle kur
şun ya da çelikten yapılırlar. Küçük saçmalar 1.25- 
5mm., iri saçmalar 6.10-9.l4mm. arasında değişen 
çaplarda olabilirler. Ayrıca av fişeklerinde tek küresel 
ve tek silindirik (Brenneke, Foster, Sabot) kurşunlar 
da kullanılmaktadır (2-4).

Av fişeklerinde barut ile saçmalar arasında tapa 
bulunur. Tapalar genellikle keçe ya da plastikten ya
pılır. Günümüzde plastik tapaların çoğu bir ucu açık 
tüp şeklinde olup saçma tanelerini içlerinde bulun-

Resim 1. Farklı yapı ve tiplerde kullanılmış ve kullanılma
mış av fişekleri, tapalar ve saçmalar.

durmaktadırlar (Resim 1).
Av tüfekleri ile atış yapıldığında saçmalar namluyu 

terkedip belirli bir mesafeyi toplu olarak katettikten 
sonra koni şeklinde açılarak yayılırlar. Gerek toplu gi
diş mesafesi gerekse koninin tepe açısı namlu boyu, 
şok derecesi, saçma tanelerinin büyüklüğü, ortamın 
fiziksel durumu gibi faktörlere bağlı olarak değişim 
göstermektedir (2-3, 5-8). Tapa tipinin de saçma tane
lerinin dağılımında etkili olduğu belirtilmiştir (2).

Av tüfeği kullanılan vakalarda olayın orijini hak
kında yorum yapılabilmesi için hedef üzerindeki saç
ma taneleri dağılım alanı göz önüne alınarak atış me
safesinin saptanması gerekmektedir. Bu nedenle yu
karıda bahsedilen faktörlerin saçma tanelerinin dağılı
mına etkisi dikkate alınmalıdır.

Bu çalışmanın temel amacı keçe tapalı ve plastik 
tüp tapalı av fişekleri ile yapılan atışlarda saçma tane
lerinin dağılımları arasında bir fark olup olmadığının 
araştırılması olup bunun yanısıra şok derecesi, mesa
fe ve saçma büyüklüğü gibi faktörlerin etkileri de in
celenmiştir.

GEREÇ VE YÖNTEM
Atışlar kapalı ortamda yapıldı. Hedef olarak 

90x125 cm. ebadında beyaz pamuklu bez kullanıldı. 
Hedefler bu çalışma için yaptığımız içi bezlerle doldu
rulmuş 130x125x43 cm. ebadında tahta kutunun ağzı
na gerildi.

Atışlar sırasında ortamın sıcaklığı 17-18 0C. Atışlar
da namlu-hedef açısının dik olmasına özen gösterildi. 
Her atıştan sonra hedef bezlerin bir köşesine atış me
safesi, silahın markası,namlu boyu, şok derecesi, fişek 
markası, saçma büyüklüğü, tapa yapısı, tapanın hede
fe girip girmediği not edildi. Hedef bezler üzerinde 
bulunan birbirinden en uzak saçma taneleri giriş delik
leri arasındaki mesafe cm. cinsinden ölçülerek saçma 
taneleri dağılım alanının çapı olarak değerlendirildi.

Hedefteki saçma dağılımını etkilediği öngörülen 
yukarıda bahsedilmiş faktörlerin sabit tutulduğu her 
durum için üç atış yapılıp ortalamaları alındı. Fazla 
sapma gösteren durumlarda 5 atış yapıldı.

Çalışma:
A) Tapa cinsinin şoksuz ve farklı şoklanma dere

celerine sahip av tüfeklerinde saçma dağılımına etkisi 
(mesafe ve kullanılan saçma çapı sabit tutularak)

B) Tapa cinsinin mesafe, şok derecesi tüfek kalib
resi ve saçma büyüklüğünün değiştiği farklı kombi
nasyonlarda saçma dağılımına etkisini incelemek üze
re iki bölümde planlandı.

A) Tapa tipinin saçma dağılımı üzerine yaptığı et
kinin silahın şoklanma derecesi ile olan ilişkisini 
de görebilmek, amacı ile biri namluları farklı ölçü
de şok.lanmış çifte ile diğeri şoksuz, tek. kırma ola
rak tabir edilen aşağıda özellikleri sıralanmış iki 
av tüfeği kullanıldı.

1 ) 16 kalibre Saint-Etienne marka, Fransız yapı
mı, 70 cm. namlu uzunluğunda, sağ namlusu 
yarım şok (16.5 mm. çap), sol namlusu tam şok 
(16 mm. çap), gizli horozlu yanyana iki namlu
lu kırma av tüfeği
2) 16 kalibre, markasız, yerli yapım, 71 cm 
namlu uzunluğunda, silindir (kaval) namlulu 
(17 mm.çap), bir atışlı kırma av tüfeği. Atışlar
da 16 kalibre, MKE marka 2 numara kurşun 
saçma taneleri içeren keçe ve tüp tipindeki 
plastik tapa bulunan av fişekleri kullanıldı. 
Atışlar 5 metre mesafeden yapıldı.

B) Mesafe, şok derecesi ve saçma büyüklüğü ile 
kalibrenin değiştiği koşullarda tapa tipinin saçma 
dağılımına etkisini araştırma çalışmalarında:

1) 16 kalibre Saint-Etienne marka, Fransız yapı
ntı, 70 cm. namlu uzunluğunda, sağ namlusu 
yarım şok (16.5 mm. çap), sol namlusu tam şok 
(16 mm. çap), gizli horozlu yanyana iki namlu
lu kırma av tüfeği
2) 16 kalibre, markasız, yerli yapım, 71 cm
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namlu uzunluğunda, silindir (kaval) namlulu 
(17 mm.çap), bir atışlı tek kırma av tüfeği.
3) 12 kalibre, Üzümlü marka, yerli yapı, 55 cm. 
namlu uzunluğunda, üst namlusu tanı şok (17.8 
mm. çap), alt namlusu yarım şok (18.1 mm. 
çap), üstüste iki namlulu (süperpoze), kırma av 
tüfeği
4) 16 kalibre Imperial Canada marka, 8 numa
ra kurşun saçma taneleri içeren plastik tüp ta
palı av fişeği
5) 12 kalibre Winchester marka, 10 numara 
kurşun saçma taneleri içeren plastik tüp tapalı 
av fişeği
6) 12 kalibre, Celever Mirage marka, 1 numara 
kurşun saçma taneleri içeren plastik tüp tapalı 
av fişeği
7) 16 kalibre, MKE marka 2 numara kurşun saç
ma taneleri içeren keçe ve tüp tipindeki plastik 
tapa bulunan av fişekleri kullanıldı.
Atışlar 1.5 ve 5 m. mesafeden yapıldı

BUU JLAR
Plastik tüp tapalı ve keçe tapalı fişeklerle aynı 

mesafeden (5 m.) yapılan atışlarda, plastik tüp tapalı 
fişeklerin daha küçük bir dağılım alanı meydana getir
diği gözlendi (Tablo 1., Resim 2,3).
Tablo 1. 5 m mesafeden 16 kalibre av tüfekleri. 2  numara 
saçma İaneleri ile yapılan alışların dağılım sonuçlan

Resim 2. 5  metre mesafeden 16 kalibre av tüfeğinin yarını 
şok namlusu ile 2 no saçma içeren keçe tapalı fişek kullanı
larak yapılan atışa ait saçma dağılımı.

Küçük saçma tanelerinin aynı atış mesafesinde 
büyük saçma tanelerine göre daha geniş bir dağılım

Resim 3• 5 m mesafeden 16 kalibre av tüfeğinin yarım şok 
namlu ite 2 no saçma içeren plastik tapalı fişek kullanıla
rak yapıları atışa ait saçma dağılımı

Resim 4. 5 metre mesafeden 12 kalibre av tüfeğinin yanın  
şok namlusu ile 10 no saçma içeren plastik tapa kullanıla
rak yapılan atışa ait saçma dağılımı

Tablo 2. 16 kalibre av tüfeği ile yapıları atışlarda saçma 
taneleri dağılım alanının mesafe, şok derecesi ve saçma 
tanelerinin büyüklüğü ile değişimi

1.5 m mesafe 5 m mesafe
Saçma Tam şok Yarım şok Tam şok Yarım şok

no cm cm cm cm
2 3.0 3.2 11.4 14.2
8 3.5 5.0 16.0 19.9

Tablo 3■ 12 kalibre av tüfeği ile yapılan atışlarda saçma 
taneleri dağılım alanının mesafe, şok derecesi ve saçma 
tanelerinin büyüklüğü ile değişimi.

1.5 m mesafe 5 m mesafe
Saçma Tam şok Yarım şok Tam şok Yarım şok

no cm cm cm cm
1 2.4 3.2 12.7 21.0
10 3.5 4.9 16.1 31.3
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Tapa cinsi Tam şok
Dağılım Çapı 

Yarım şok Silindir
cm cm cm

Plastik tüp tapa 11.4 14.2 19.0
Keçe tapa 12.3 15.4 22.1
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Resim 7: 1.5 m mesafeden 12 kalibre av tüfeğini yarım şok. 
namlusu ile 1 no saçma içeren plastik tapa kullanarak ya 
pılan atışa ait saçma dağılımı
alanının mesafeye, şok derecesine ve saçma tanelerinin 
büyüklüğüne bağlı olarak değiştiği de tespit edildi. Me
safe arttıkça, şok derecesi azaldıkça ve saçma çapı kü
çüldükçe hedef üzerindeki dağılım alanının büyüdüğü 
gözlendi. Sonuçlar bu konu ile ilgili çalışmalarla (7) ve 
literatürle uyumlu bulunmuştur (2, 5, 8-11).

Hedef ile namlu ucu arasında bulunan bir engelin 
(örn-.kapı, cam, perde) yapısına da bağlı olarak, saçma 
tanelerinin dağılımında etkili olduğu bildirilmiştir (12).

Olay yerinde bulunan çift namlulu av tüfeği ile tek 
atış yapılmış ve boş kovan hala tüfek içinde ise, boş 
kovanın hangi namluya ait fişek yatağından (sol, sağ 
veya alt, üst gibi) elde edildiği ve bu namlunun şok 
derecesin mutlaka not edilmelidir. Olay yerinde diğer 
araştırmaların yanı sıra tapa aranması mutlaka yapıl
malı, vücuttan çıkartılan tapa varsa, saçma tanelerinde 
olduğu gibi mutlaka belirtilmelidir.

Av tüfeğinin kullanıldığı olaylarda atış mesafesi ta
yini isteniyorsa, elde edilebildiği takdirde olayda kulla
nılan av tüfeği, boş kovan, saçma taneleri, tapa ve olay 
anında kişinin üzerinde bulunan giysiler usulüne uy
gun olarak çıkartılıp, incelemeyi yapacak olan labora- 
tuvara mutlaka adli dosya ile birlikte gönderilmelidir.

Yaptığımız bu ön çalışmada av tüfeklerinin kulla
nıldığı olaylarda, orjinin tespiti için namlu uzunluğu, 
şok derecesi, kalibresi, saçma tanelerinin yanı sıra ta
pa yapısının da bilinmesi gerektiği, ayrıca sağlıklı bir 
atış mesafesi tahmini yapılabilmesi için olayda kulla
nılan silahla aynı marka ve yapıdaki fişeklere benzer 
fiziksel koşullarda deneme atışları yapılması gerektiği 
kanaatine varılmıştır.
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