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CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 

ÖLÜ MUAYENE TUTANAĞI 

19/12/2016 tarihinde Ankara İli Çankaya ilçesinde Ankara Çağdaş Sanatlar Merkez.inde meydana 

gelen silahlı saldın sonucu Rusya Büyükelçisi Sayın Andrey KARLOV'un yaralanarak kaldırıldığı Ankara öıel 

Güven Hastanesi'ne öldüğünün bildirilmesi üzerine, Savmı Ali Alper SAYLAN, Zabıt Katibi 
Serkan SARAY, Adli Tabip Dr. Servet Birgin iRİTAŞ ve Hizmetli İsmail ALIÇ olduğu halde 19/12/2016 günü 

saat 21.30 sıralarında Ankara Özel Güven Hastanesi Morguna gefinerek, ölü muayene işlemine başlanıldı. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri inceleme ve Kimliklendirme Şube Müdürlüğü göreıılilerinın 

Ankara Özel Güven Hastanesi Morgunda ham oldukları görüldü. Gbrürıtüleme, svap vs. işlemler hususunda 

gerekli talimatlar verildi. 

Hüviyet tanığr olarak Antan SKVORTSOV huzura alındı, yeterince TiJrkçe bildiği gôrülmekle 1 

Tercüman çağınlmasına gerek görülmedi, kimliğinin tespitine geçıldi. 

HÜVİYET TANlCil: ANTON SKVORTSOV, 16.01.1981 DJu, Rusya Vatanclaşı, Rusya BüyLlkelçiliği'nde 

Baş Katip olarak görev yapar, 0312 439 21 22 numaratı telefonu kuHanır, öleni tanır, engel hali yok, cenale 

kendisine gösterildi, usulen yemini yaptırıldı, 

SORULDU: Şu anda Ankara özel Güven Hastanesi Morgunda göstermiş olduğunuz ceset Rusya 

Büyükelçisi olan Sayın Andrey KARLOV'a aittir. Kendisini kesin olarak teşhis ettim, dedi. 

Ayrıca ötenin üzerinden arınan ve hastane yetldllJerlnce tarafımıza teslim edilen F016174 Seri 

numaralı, 99196240550 Yabancı Kimlik Numaralı Andrey KARLOV adına Yabancı Temsilcilik Personel Kimlik 

Kartı dosyasına eklenmek üzere alındı. Kimlik kartı üzerindeki fotoğraf ile ölenin gôruntusü 

karşılaşt,rııdığmda benzediği tespit edildi. 

Bu arada Rusya Büyi.lkelçlliği'nde Özel Kalem Müdür Yardımcısı ofarak görev yapan Dmitry 

BARANOV'un Ötü Muayene iştemi sırasında hazır bulunması talebi kabul edilerek, huzura a!ındı, yeterince 

Türkçe bildiği görülmekle, Tercüman çağınlmasına gerek görülmedi, kimliğinin tespitine geçildı. 

BÜYÜKELÇİLİK YETKİLiSİ: DMITRY BARANOV, 28.05.1990 D.lu, Rusya Vatandaşı, Rusya 

Büyükelçiliği'nde Özel Kaıem Müdür Yardımcısı olarak görev yapar. 

Harici muayeneye geçilmeden önce ölen;n hastaneye intikali '>onrasında hastane yetkililerince 

üzerinden alınan ve bir poşet içerisinde tarafıma teslim edilen kıyafetleri üzerinde incelemeye geçildi: 

Siyah plastik poşet içerisinde; 1 çift siyah ayakkabı, muhtemelen hastaneye ait müdahale es.nasında 

kullanıldığı tahmin edilen üzerinde yer yer kan ve Vlkut sıvısı izleri bulunan çarşaf, 1 adet 

muhtemelen tıbbi müdahale sırasında kesilerek parçalarıdığı değerlendirilen ust taraftnda yoğun kan 

lekeleri bulunan gri çızgiH gömlek, gömleğin sol yaka boyun kısmında 1 adet muhtemel silah mermi 

elikleri, gömleğin sol ön üst kısmında 1 adet düzensiz kenarlı parçalı yırtık, sol omuz 
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sol koltuk altı hizasında 1 adet yırtık, gömleğin sırt sağ kısmında muhtemel ateşli silah mermi çekirdeğine ait 
delik, bel hizasında sağda 1 adet, koltuk altı arka çizgi hizasında yine bel alt kısmında 1 adet ateşli silah 
mermi çekirdeklerine ait delikler, sağ karın alt kısım hizasında 1 adet, sağ alttan 1. düğme üst kısmında yırtık 
şeklinde muhtemel ateşli silah mermi çekirdeğine ait delik, muhtemelen müdahale esnasında kesilmiş beyaz 
yoğun kan bulaşığı bulunan, sol koltuk altı hizasında 1 adet, sol omuz askısı orta arka kısmında, sırt kısım sağ 
yan üst kısmında 1 adet, yine bel kısmı sağ alt bölgede 1 adet, bel kısmında sağ alt koltuk altı çizgi hizasında 
1 adet, karın sağ üst kısmında 1 adet, göğüs sağ ön kısımda 1 adet muhtemel ateşli silah mermi çekirdeği 
girişlerine ait delikler, sağ kalça hizasında kan lekesi bulunan gri renkli baksır külot, 1 çift siyah çorap, 
Lacivert renkli Kiğılı 5XL marka kazak, kazağın muhtemelen müdahale esnasında kesilmiş olduğu görüldü. 
Kazağın sırtta iki yanda skapulalar alt hizasında kan lekeleri, göğüs sol ön kısmında 1 adet, sırt sol yan koltuk 
altı arka hizada 1 adet, sırtta üstte orta hatta 1 adet, orta hat alt kısımda yine bel kısımda sağda 1 adet, 
göğüs sağ yanda koltuk altı alt kısmında 1 adet, karın sağ yanda altta 1 adet, sağ düğmeler hizasında en altta 
1 adet, yaklaşık 5 cm üstünde 1 adet, bunun yaklaşık 10 cm üstünde 1 adet, yine 5 cm üstünde 1 adet ve 
yaklaşık 10 cm üstünde 1 adet muhtemel ateşli silah mermi çekirdeklerine ait delikler olduğu, gri reı.kli 
Vancliff marka muhtemelen müdahale esnasında kesilmiş kumaş ceket, sol kol iç kısım orta hattında yırtık, 
sırtta sağ üst kısım skapula hizasında 1 adet, belde sağ alt kısımda yaklaşık 15 cm mesafeli l'er adet, sağ cep 
alt kısmında 1 adet muhtemel ateşli silah mermi delikleri olduğu, kendisine ait kartvizitlerin bulunduğu 1 
adet meta) kartvizit kutusu İle dış sol yan cepte 1 adet lacivert mendil, aynı cepte yine üzerinde el yazısı isim 
benzeri birşey yazılı olan kendisine ait 1 adet kartvizit, ceket alt küçük cepte kendisine ait kartvizitler, yine 
aynı renkte siyah der) kemerli gri kumaş pantolon, sağ cebinde bordo renkli mendil, Kufner etiketli siyah 
deri kemerli gri kumaş pantolon, ayrıca poşet içerisinde deforme durumda sarı renkli mermi çekirdeği 
bulunduğu görüldü. Tamamı inceleme için Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri inceleme Ekibine teslim edildi.

Ceset üzerinde harici muayene işlemi yapmak için huzurda bulunan Bilirkişi Adli Tabip Dr, Servet 
Birgin İRİTAŞ huzura alındı, kimliğinin tespitine geçildi.

BİLİRKİŞİ ADLİ TABİP: Dr.SERVET BİRGİN İRİTAŞ, ilhan oğlu 1974 D.lu., Adli Tıp Kurumu Ankara Grup 
Başkanlığında Adli Tabip olarak görev yapar, mani hali yok, yapacağı iş hatırlatıldı, cenaze kendisine tevdii 
edildi, usulen yemini yaptırıldı. Soruldu:

HARİCİ MUAYENESİNDE:

190 cm boyunda, takriben 130-140 kg ağırlığında, 60 yaşlarında, kırçıl saçlı, günlük traşlı erkek 
cesedi olduğu, ölü katılığının henüz oluşmadığı, ölü lekelerinin ensede belirmeye başladığı görüldü. Boyun 
sol kısımda, sol meme hizasında, göğüs üst kısımda, sağ meme üst lateralinde, batın sağ alt lateralde, sağ 
skapula hizasında, sağflank bölgede ve kalça üst kısımda kapalı pansumanlar bulunduğu görüldü, çıkartılu..

- Sağ meme lateralinde muhtemel ateşli silah mermi çekirdeği yarası,

- Batın sağ altta muhtemel ateşli silah mermi çekirdeği yarası,

- Umblikusun yaklaşık 7-8 cm üst kısımda muhtemel ateşli silah mermi çekirdeği yarası,

- Sağ üst dudak lateral nazolabiyal oluk distal hizasında muhtemel ateşli silah mermi çekirdeği yarası,

-Sol memenin yaklaşık 6 cm üst hizasında muhtemel ateşli silah mermi çekirdeği yarası,
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-Boyun sol yan kulak memesi alt bileşkenin yaklaşık 7-8 cm alt hizasında muhternel ateşli silah

mermi çekirdeği yarası, 

-Sırtta so sl<:apula alt hizası ile arka aks ller hat kesişim noktasında cnuhtemel ateşi silah rrerrni
çekirdeği yarası, 

-Sağ skapula hizasında muhtemel ateşli silah mermi çekirdeği yarası,

-Sağ lumbo sakral lateralde muhtemel ateşli silah mermi çekirdeği yarası,

-Sağ Jliak çrkınt üst hizasında muhtemel ateşli silah merr,i çekirdeği yarası,

Sol omuz üst kısmından boyun servikal trigonuma doğru yaklaşık 10 cm.lik siyah renklı muhtemel 

ateşli silah mermi çekirdeği yarasına ait yanık görünümde is, kafada sol temporal bölgede horizontal 

yaklaşık 6 cm ve bunun hemen üzerinde 3 cm.lik parçalı kenarlı yaralar bulunduğu görüldü. 

özel Ankara Güven Hastanesince düzenıenmiş 19/12/2016 tarih:i 876 Adli Vaka Protokol No!u 

Geçici Adll Raporunun ve 19/12/2016 tarihli 561150 Dosya Nolu Eksitus Formunun tetkikinde: Ateşli silah 

yaralanması sonucu eks duhul olarak getirildiği, genel durumunun kötü, bilincin kapalı norı koopere, non 

oryante, nabız tansiyonunun bulunmadığının kayıtlı olduğu, sağ üst dudak lateralinde, sol eksterrıa· juguler 

ven üzerinde sol klavikula 2 cm üzerinde ate�li silah yaralan, sol meme başının 4 cm üzerınde, sağ ön aksiller 

hat meme başı hemen üzerinde, sağ skapula medialinde ve sol skapula lateralinde silah yara::·rr, 

umblilrnsun 4 cm üzerinde sağ alt kadranda, sağ superior posterior illiak kanat üzerinde, sakroilliak 

eklem üzerinde ateşli silah yaraları tariflendiği, saat 20.00 itibariyle eks kabul edildiğinin kayıtlı olduğu 

görüldü. 

Kesin ölüm sebebinin tespiti ve gerekli diğer incelemeler için sistematik otopsi yapilmasının uygun 

olacağı kanaatindeyim, dedi. 

SONUÇ: Ceset üzerinde Ölü Muayene işlemi yapılmış oLp, Brlirkiş' Adli Tabi:J m ütaalası da dikkate 

alınarak, kesin ölüm sebebinin tespiti ve gerekli diğer incelemeler yapılabilmesi için slstematik otopsi 

yapılmasına karar verildi. Cesedin ve hastane evraklarının Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Morguna 

sevk edilmesi talimatı verildi. Yapılacak başkaca işlem kalmadığından Ölü Muayene işlen.ine son veri"::Ji, 

tutula tutanak birlikte imza altına alındı. 20/12/2016 Saat: 00:10 ,._ 

ANTON SKVORTSOV 
HOviyeıfğı 
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Dr.SERVET BİRGİN İRİTAŞ 

Uzman, Adli Tabip 

DMITRY BARANOV 
Büyü kelçi li k Yetkilisi 
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