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ıl4-Ankara Adli Emanetinin 2016113128 sıııısında kayülı olan 25 Nolu Cenaze Sedat
..,-." l(\l'L\i|'|n otop§i sıraslnda vüodundan gkanldlğl belirtilen bir (1) adet metal parçasınln

yapıian incelemesinde:

Ateşli silah mermi çekirdeklerine ait nüve olup balistik agdan teşhis niteliğinin
bulunmadığı,

$nkara Adli Emaneünin 2016/131'16 sırasında kayıtlı olan Kim|iği Belirsiz ("74' nolu)
cenazeden elde edilen bir (1) adet bulgunun yapılan incelemesinde:

Söz konusu bulgunun yaklaşık 19 crn ıı-ıınlııĞunda ve 6 cm. genişliğinde bir cisim olduğu
balisuk açıdan tanımlanamadığır-:

ı16-Ankara Adli Emanetinin 2016/13078 sırasında kayıtlı olan 84 Nolu Cenaze Resul
l(APTANCl'nın otopsi sırasında vücudundan çıkan|d|ğı belirtilen bir (1) adet deforme
mermi çekirdeğinin yapılan incelemesinde:

l-- _Q_ggı. çapında olduğu, çpına uygun aışli tİr silah ile atılmış olduğu, üzerinde balistik
l- A . -açıclan 

tanı ve teşhise elverişli kısmi karakierisük i/erin bulunduğu, Laborafuvanmızda;
Silahı Tespit Edilemeyen Olayların tespiline yörıelik kovan aşMmE mevcıJt olup, mermi
cekirdeği incelemesine v6nelik tasnife tatı arsiv mevcıi olmadığından söz konusu deforme
mermi çekirdeğinin bu yönde herhangi bir incelemesinin yapılamadığı,

Ankara Ad|i Emanetinin 2016113026 sırasında kayıtlı olan 'l0 Nolu cenaze (YÜKSEK
lHTlsAs 1) Lokman BlÇlNcl'nin otopsi slraslnda vücudundan çıkanldlğı belirtilen bir (,l)
adet mermi çekirdeği gömlek parçasının yapıian incelemesinde:

Üzerinde balistik açıdan teşhis ve tespite e|verişli karakteristik izlerin bulunmadığı, bu

mermi çekirdeği gömlek parçaslnın yapılan incelemesinde:

. Üzerinde balistik açıdan teşhis ve tesF*te elverişti karakteristik izlerin bulunmadığı, bu
nedenle de teşhis niteliğinin olmadığı,

Adli Emanetinin 2016/13092 sırasında kayıtlı olan 26 Nolu Cenaze

^ 
nedenle de §his niteliğinin olmadığı,

G)anl,"r" Adli Emanetinin 2O16/'t3O31 sıras|nda kayüı olan 158 No|u c€naze (Bs€
_Yzta _c/KoDLu) Yasin.ÖzDEMlR'ın otopsi slraslnda vücıJdundan çıkarıldığı belirtilen bir {,|) adet

KODLU) Aydın ÇOPUR'un otopsi sırasında vücudundan çıkarıldığı beliftilen iki
bulgunun yapılan incelemesinde:

h , sö, konusu bulgulann bar (1) adedinin yaklaşık_7 cm. uzunluğunda ve 4 cm. genişlığırıde,
bir ('l) adedinln ise yaklaşık 2 cm. uzunluğunda ve 'l cm. genişliğinde cisimler olduğu,

^\ balistik açıdan tanımlanamadlktarl,

@"l.* Adli Emanetinin 2016/12996 sırasında kayıtlı olan Kimliiii Belirsiz (G41+
\gcenazeden elde edilen bir (1) adet metaİ parçaslnln yapllan incelemesinde:

(ATK_12
(2) adet

Ç - _ Söz konusu bir (1) adet metal parçasının ba|btik açıdan

w
tanımlanamadığı,
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