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Uzman Hakkında
1975 İstanbul doğumluyum. Hazırlık, ortaokul ve liseyi Nişantaşı Anadolu Lisesi'nde tamamladım. Nişantaşı
Anadolu Lisesi Fen-Matematik bölümünden mezun oldum.
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimimi tamamladım.
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans programıyla yüksek lisans eğitimi
gördüm.
Elektronik, bilgisayar ve ağ sistemleri üzerine çalışmaya ortaokul yıllarında amatör olarak başladım ve lise
yıllarının sonunda bu çalışmalarım profesyonelliğe yöneldi.
Lisans eğitimimin son 3 yılında ve yüksek lisans eğitimim boyunca bilgisayar ve ağ sistemleri üzerine yaptığım
çalışmalara profesyonel olarak devam ettim. Bu süre zarfında birden fazla işletmede, özellikle web
uygulamaları, ağ ve intranet sistemleri ve bilişim sistemlerinin iyileştirilmesi konularında çalıştım.
1998 yılından itibaren yazılım geliştirme, yazılım başarımı, sistem başarımı, sistem güvenilirliği ve sistem
güvenliği üzerine çalışmaya başladım.
Bu çalışmalarım sırasında Windows işletim sisteminin birçok sürümü, popüler uygulama yazılımları ve bu
yazılımlarının belgelenmemiş çalışma şekil ve davranışları konusunda deneyim kazandım.
1999 yılından itibaren Windows tabanlı sistemlerin yanı sıra Linux işletim sistemi üzerine yoğunlaştım.
2000 yılından beri kendime ait şahıs firmamla Linux ve diğer UNIX tabanlı işletim sistemlerinin etkin kullanımı,
telekomünikasyon, yazılım geliştirme, yazılım başarımı, sistem başarımı, sistem güvenilirliği ve sistem güvenliği
konularında hizmet, ürün ve çözüm geliştirmekteyim.
2003 yılından bu yana lisanslı amatör telsizciyim, amatör radyoculukla uğraşmaktayım ve gönüllü acil durum
iletişimi konusunda da çalışmaktayım.
2010 yılından beri, uzun yıllar içerisinde edindiğim tecrübe ve aldığım bilimsel eğitimle adalete yardım sunmak
amacıyla, sık kullanılan bilgi ve iletişim sistemlerinde karşılaşılan olayların çözümü, benzer konularda inceleme
ve çözümleme yapan bağımsız bilim insanı olarak, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Bilirkişi listesinde
bilişim konusunda kayıtlı yeminli bilirkişiyim.
Halen yeminli bilirkişilik görevine devam etmekteyim ve İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu 2018 Yılı Bilirkişilik
Kurulları Bilirkişi Listesi’nde 610. sayfada 528 Sicil Numarasıyla kayıtlıyım.
İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu 2018 Yılı Bilirkişilik Kurulları Bilirkişi Listesi’nde kayıtlı haliyle,“ Adli Bilimler”
Temel Uzmanlık Alanında bilirkişilik yaptığım konular arasında “Adli Bilişim Suçları, İnternet ve Multimedya,
Yazılım , Bilgi Sistemleri (Uygulama), Ağ ve Dağıtık Sistemler, Derleyiciler ve İşletim Sistemleri, Donanım,
Bilgisayar Donanımları, Grafik ve Görüntü İşleme, Haberleşme ve Kablosuz Ağlar, Kriptoloji ve Bilgi Güvenliği,
Sinyal Resim ve Konuşma İşleme, Veritabanı/Veri Merkezi, Mobil Cihazlarda Veri Kurtarma ve Veri Analizi,
Bilgisayar Depolama Ünitelerinde Veri Kurtarma Ve Veri Analizi” yer almaktadır.
2010 yılında başlayan bilirkişilik görevim zarfında, İstanbul'da kurulu ağır ceza, asliye ceza, asliye hukuk,
çocuk, fikri-sınai haklar hukuk, iş ve sulh ceza mahkemelerince resen atanan bilirkişi olarak görev yaptım.
2012 yılından günümüze, savunmanlarca uzman görüşü talep edilen çeşitli davalar için bilimsel incelemelerde
bulundum ve bu incelemeler sonucunda rastlanan hususları raporladım. Söz konusu davalar arasında,
kamuoyunda bilinen adlarıyla, “Balyoz”, “Ergenekon”, “Poyrazköy”, “Kafes Eylem Planı”, “ÇYDD” ve “Askeri
Casusluk ve Şantaj”, “Atabeyler Çetesi” ve “Zirve Yayınevi” davaları bulunmaktadır.
Özellikle “Balyoz”, “Poyrazköy” ve “ÇYDD” davalarında dijital delillerde rastlanan çelişkileri, teknik usulsüzlükleri
ve el koyma sonrası değişiklikleri tespit eden ilk uzmanlardanım.
“Balyoz” davası ile ilgili tüm bulgularım İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görevlendirilen
İstanbul Teknik Üniversitesi araştırmacıları tarafından (2. kez) onanmış ve dava beraatle sonuçlanmıştır.
“ÇYDD”, “Kafes Eylem Planı”, “Amirallere Suikast” alt davalarından oluşan “Poyrazköy” davası ile ilgili tüm
bulgularım İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görevlendirilen Adalet Bakanlığı Adli Tıp
Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Bilişim ve Teknoloji Suçları Şubesi araştırmacıları tarafından (3. kez) onanmış ve
dava beraatle sonuçlanmıştır.
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Her iki davada da sahte delilleri oluşturanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve soruşturma yapılması
kararı verilmiştir.
Sunduğum rapor ve mütalaalardan “Balyoz” davasıyla ilgili olanlar, Anayasa Mahkemesi’nin 2013/7800
müracaat sayılı 18/6/2014 tarihli kararının 24. sayfasında ve İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin
31/03/2015 tarihli gerekçeli kararının 109., 392., 602., 657., 658., 730. ve 739. sayfalarında anılmaktadır.
Sunduğum rapor ve mütalaalardan “Poyrazköy” davasıyla ilgili olanlar, İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza
Mahkemesi’nin gerekçeli kararının 31. ve 46. sayfalarında anılmaktadır.
Sunduğum rapor ve mütalaalardan “Ergenekon” davasıyla ilgili olanların mahkeme tarafından
değerlendirilmemesi ve mahkeme huzurunda dinlenilmemi mahkemenin reddetmesi Yargıtay 16. Ceza
Dairesi’nin 21/04/2016 tarihli kararının 56. sayfasında bozma gerekçelerinden sayılmaktadır.

Bilimsel İnceleme ve Uzman Görüşü
1. Amaç ve Kapsam
Bu rapor, Sayın Bayan Y'ye ait telefonda “Eagle ve KakaoTalk uygulaması kalıntısı” ve suç unsuru içerebilecek
2 adet fotoğraf bulunduğu iddiası üzerine, yargılama evrakının ve telefon adli kopyasının incelenmesi talebi
üzerine yapılan inceleme sonrasında kaleme alınmıştır.
İnceleme sonucunda karşılaşılan hususlar, teknik bilgiler ve önem arz eden diğer hususlar bu raporla
bilgilerinize sunulmuştur.
Konunun anlaşılması için teknik bilgi gerekliliği de göz önünde tutularak teknik bilgilerin ayrıntıları yalın bir dille
açıklanmaya çalışılmıştır.
Her ne kadar bu rapor uzman görüşü sunan bir rapor olsa da, yapılan inceleme bir bilirkişi raporuna denk
olacak şekilde tarafsızlıkla yapılmıştır ve verilen teknik bilgiler somut gerçekleri yansıtacak şekilde verilmiştir.
Raporda sözü geçen bir kısım marka, model ve kullanılan yazılımdan bahsedilmesi; bu raporda izlenen
yöntemin net olarak anlaşılabilmesi ve raporun diğer uzmanlarca incelendiğinde sağlamasının kolaylıkla
yapılabilmesi amacını taşımakta, bir ürünü veya hizmeti överek, reklamını veya tanıtımını yapmak gibi başkaca
amaç gütmemektedir.

2. Eagle Uygulamasının İncelenmesi
24/10/2016 tarihinde Eagle IM uygulaması hakkında basında ve televizyonda çıkan haberler üzerine
25/10/2016 tarihinde Android 4.4 sürümü tarafımca sanal makineye kurulmuş ve Google Play Store’dan Eagle
IM yüklenmiştir.
Uygulama 2016 Ekim ayında Google Play Store’da herkesin indirmesine açık olarak yer almaktaydı.
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Aşağıda uygulamanın kullanıcı kayıt ekranının görüntüsü yer almaktadır.

Kayıt için gerekli alanlar;
1. PIN: Telefon ekran kilidi açıldıktan sonra Eagle’ı tekrar açmak için girilen parola.
2. Password: Sisteme giriş yapmak için tanımlanan parola.
olmak üzere 2 adettir
Bu alanlar doldurulunca sisteme otomatik olarak kayıt olunmakta, kayıt sonrası kullanıcı kimlik numarası sistem
tarafından verilmektedir.
“apk” uzantılı Android uygulama paketi dosyaları zip arşiv dosyalarıdır. Zip açılıp içeriğindeki dosyalar
çıkarıldığında ana program kodunu içeren “classes.dex” adlı dosyası elde edilmektedir.
“classes.dex” adlı dosya içerisinde ikili dosya düzenleyicisiyle kelime ve anlamlı harf dizileri arandığında
yazılımın dış dünyayla olan ilişkisini kurduğu sunucu adresinin sabit olmadığı görülmektedir.
DEX dosyalarını Java arşiv (JAR) dosyalarına çeviren serbestçe edinilebilen dex2jar [1] programı ve
çalıştırılabilir Java kodunu Java kaynak koduna çeviren serbestçe edinilebilen Java Decompiler GUI [2] programı
kullanılarak uygulamanın kaynak kodu tarafımca elde edilmiştir.
Program kodunu incelendiğinde, uygulamanın SQLite veritabanlarını depolama olarak kullandığı görülmektedir.
Sanal makinede çalışan Eagle’ın hangi sunucuyla bağlantı kurduğunu tespit etmek için “tcptrack” yazılımı
kullanılmıştır. Yapılan incelemede bağlanılan IP adreslerinin Google’a ait ve GCM (Google Cloud Messaging)
ağına ait olduğu tespit edilmektedir.
Program kodunda da uygulamanın Google API kimlik numarasının 500925500478 olduğu tespit edilmektedir.
Program kodunda ve uygulama arayüzünde yapılan incelemede, uygulamanın sadece İngilizce olarak
kullanılabildiği tespit edilmektedir.
1 Dex2jar: https://bitbucket.org/pxb1988/dex2jar/downloads
2 Java Decompiler GUI: http://jd.benow.ca/#jd-gui-download
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Sanal makinede yapılan incelemede uygulamanın telefon dosya sisteminin kullanıcı bölümünde aşağıdaki
dosya ve dizinleri oluşturduğu görülmektedir:
• /app-lib/al.bts.eagle-1
• /app-lib/al.bts.eagle-1/libdatabase_sqlcipher.so
• /app-lib/al.bts.eagle-1/libsqlcipher_android.so
• /app-lib/al.bts.eagle-1/libstlport_shared.so
• /app/al.bts.eagle-1.apk
• /dalvik-cache/data@app@al.bts.eagle-1.apk@classes.dex
• /data/al.bts.eagle
• /data/al.bts.eagle/databases
• /data/al.bts.eagle/databases/plain.db
• /data/al.bts.eagle/databases/enc_eagle.db
• /data/al.bts.eagle/cache
• /data/al.bts.eagle/shared_prefs
• /data/al.bts.eagle/shared_prefs/PREF_PROPERTY.xml
• /data/al.bts.eagle/shared_prefs/al.bts.eagle_preferences.xml
• /data/al.bts.eagle/shared_prefs/_has_set_default_values.xml
• /data/al.bts.eagle/files
• /data/al.bts.eagle/files/icu
• /data/al.bts.eagle/files/icu/icudt46l.dat
• /data/al.bts.eagle/lib

2. KakaoTalk Uygulaması Hakkında Bilgiler ve Teknik Raporların İncelenmesi
KakaoTalk uygulaması hakkında ayrıntılı bilgiye Google Play’den “https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.kakao.talk” adresinden, Apple AppStore’dan “https://itunes.apple.com/us/app/kakaotalk/id362057947?
mt=8” adresinden serbestçe erişilebilmektedir.
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Bu sayfalardaki bilgi ve bağlantılara göre 26/03/2018 tarihi itibariyle KakaoTalk uygulaması Google Play’den
2.504.000 (iki milyon beş yüz dört bin) kez indirilmiştir.
Uygulama Kakao Japan Corp. adlı firma tarafından geliştirilmiştir ve halen dünya çapında 15 milyona yakın
kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. Uygulamanın tanıtım metni aşağıdadır:
“KakaoTalk, hızlı ve çok yönlü bir mesajlaşma uygulamasıdır. Ücretsiz mesajlar, fotoğraflar,
videolar, sesli notlar ve konum bilgilerinizi gönderin. İfade ve etiket koleksiyonlarıyla sohbetlerinizi
daha da eğlenceli hale getirin.
KakaoTalk hakkında daha fazla bilgi:
★ Dünya çapında 150 milyondan fazla kullanıcının tercihi
★ Arkadaşlarınız ve ailenizle iletişim kurmanın hızlı, eğlenceli ve kolay yolu
★ Arama ve mesajlaşma için İnternet bağlantısını kullanır (3G/EDGE veya Wi-Fi)
★ Desteklenenler: Android, iOS, Windows OS, Mac OS
Temel Özellikler:
- HIZLI: Hangi ağda olursanız olun, hızlı ve güvenilir mesajlaşma
- ÜCRETSİZ SOHBET: ÜCRETSİZ mesajlar ve multimedya (fotoğraflar, videolar, sesli notlar)
- ÜCRETSİZ ARAMA: Son derece kaliteli sesli aramalar (birebir veya grup)
- İFADELER: Uygulamadaki ifadeleri her yerde kullanın ARTI Öğe Mağazamızdaki sayısız ifade
koleksiyonları arasından seçim yapın
- GRUP SOHBETİ: Sınırsız sayıda arkadaşınızla sohbet edin
- PLUS FRIEND: Favori markalarınız için özel kuponlar ve kampanyalar
- SES FİLTRELERİ: Konuşan Tom ve Ben’in ses filtreleriyle eğlenceli ücretsiz aramalar
- ANDROID WEAR: Giyilebilir cihazlardan sesli yanıtla
Diğer Harika Özellikler:
- Konumunuzu paylaşın
- BlackBerry PIN ile arkadaş ekleyin
- Mesajlarınızı kimlerin okuduğunu görün (okunmadı sayacı)
- Ücretsiz arama sırasında birden fazla görev (diğer sohbet odalarında mesajlar gönderin)
- Randevularınızı, yemek davetlerinizi, buluşmalarınızı programlayın (hatırlatıcılar ile)
- KakaoTalk’u herhangi bir akıllı telefon ve PC’de kullanın (çoklu platform)
- Kakao mobil oyunlarıyla eğlenceye eğlence katın
Bize ulaşın: http://www.kakao.com/talk/en/contact
Bizi beğenin: http://facebook.com/kakaotalk
Bizi takip edin: http://twitter.com/kakaotalk”
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Dosyaya sunulu ilgili rapor metninde söz konusu uygulamanın bir kısım örgüt üyesi tarafından kullanılıyor
olduğunun bildirilmesine rağmen söz konusu uygulamanın aynı zamanda özellikle Uzak Doğu ülkelerinde ileri
derecede popüler olduğu konusuna değinilmemektedir.
Benzer şekilde iddia olunan “ gizli ve güvenli İletişim” işlevlerinin açıklanmaması ve gerekçelendirilmemesi de
dikkat çekicidir.
KakaoTalk uygulamasıyla eşdeğer birçok uygulamanın yayında ve kullanımda olduğu bilinmektedir. Böylesi bir
durumda söz konusu uygulamaların kullanılmış olmasının bir bilirkişi raporunda suç unsuru olarak öne
sürülmesi hem teknik hem de hukuksal açıdan hatalıdır.
Bu derecede yaygın ve çok kullanıcısı olan KakaoTalk uygulamasını herhangi bir örgütün üyelerinin de
kullanmış olmasının, KakaoTalk’u kuran kullanıcıların tamamının örgüt üyesi olması veya uygulamanın örgütsel
araç olarak değerlendirilmesi konusu her farklı somut olay için sayın mahkemenin takdirine ait hukuksal bir
konu olmasına rağmen, söz konusu metinde mutlak gerçekmiş gibi gösterilmektedir.
Bu görüş hem teknik hem de hukuksal açıdan hatalıdır.

3. Telefonun Adli Kopyasının ve Dosyadaki Teknik Raporların İncelenmesi
Uzman X imzalı 03/04/2018 tarihli raporun 4. ve diğer
“RecommendedAppIcons bölümünde bulunmuştur” denilmektedir.

sayfalarında

ilgili

“kalıntılar”

için

Ancak bulunan dosyaların tam yolu verilmemiş ve bu dosyaların hangi uygulamaya ait olduğunun tespiti
yapılmamıştır.
Yapılan incelemede bu dosyaların telefon dosya sisteminin kullanıcı bölümünde (adli kopyada
“mmcblk0p46.bin” adlı dosyada kayıtlıdır) “/data/com.asus.launcher/files/RecommendedAppIcons” dizininde
kayıtlı oldukları görülmektedir.
“com.asus.launcher” Asus firmasının çıkarttığı telefonlarda varsayılan ana ekran uygulamasıdır ve uygulama
adı “ZenUI Başlatıcı”dır.
Bu uygulama “https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.launcher” adresinden indirilebilmektedir.

Söz konusu dosyalar “ZenUI Başlatıcı” tarafından oluşturulmuş dosyalardır ve hiçbir şekilde bir uygulamanın
ardında bıraktığı izler olarak değerlendirilemez. Bunun nedeni aşağıda anlatılmıştır.
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Linux tabanlı bir işletim sistemi olan Android sisteminde çalışan uygulama ve işlevlerin birbirlerinden ayrı
çalışmaları ve dolayısıyla birbirlerine ait veriye erişimlerinin kısıtlanması amaçlanarak uygulama güvenliği
sağlanır.
Bu amaçla sisteme kurulu her uygulamanın bir kullanıcı grup kimlik numarası bulunur.
Bu kullanıcı grup kimlik numaralarından 1000~1999 arası olan 1000’li sınıf sistem seviyesinde çalışan işlevlere
ayrılmıştır.
Sistem seviyesinde çalışan işlevlere ait kullanıcı grubu tanımlamaları işletim sistemi program kodunda
tanımlıdır.[3]
Özellikle dosya depolama işlemlerinde görülen ve yukarıda İnternet bağlantısı verilen program kodunun 83.
satırında 1023 numaralı grubun iç medya depolama birimine yazma erişimi işlevi olarak tanımlandığı tespit
edilmektedir.

10000~19999 arası olan 10000’li sınıf ise kurulu uygulamalara ayrılmıştır ve her yeni kurulan uygulamaya
kimlik numarası 1 artacak şekilde atanarak tanımlanır.
Yapılan incelemede com.asus.launcher uygulamasının kimlik numarasının 10016 olduğu ve kendisine ait
dizinin kendisi hariç yazma izninin bulunmadığı görülmektedir. (drwxr-x--x)

Linux işletim sisteminde her dosya ve dizinin erişim izinleri vardır.
İzinler üç harfle belirtilir: rwx. Bu harflerin anlamları şöyledir:
• r: okuma
• w: yazma
• x: çalıştırma
İlk karakter ise girdi tipini belirtir.
• - Normal dosya
• d Dizin
• b Özel blok dosyası
• c Özel karekter dosyası
• l Sembolik bağlantı
• P Özel adlandırılmış pipe dosyası
İlk karekterden sonra gelen üçer karakterden oluşan üç blok, soldan sağa doğru kullanıcı, grup ve diğer
(yabancı) kullanıcı için verilen izinleri gösterir. Bu izinler daima “rwx” sırasında yazılır.
Bu üç harften birisi yerine “-” (eksi) simgesi konulursa, o iznin verilmediği anlamına gelir.
“drwxr-x--x” ibaresinin anlamı
1. d: dizindir.
2. rwx: Kullanıcı tarafından okuma+yazma+dizine girme izni
3. r-x: Kullanıcının ait olduğu gruptaki diğer kullanıcılar tarafından okuma+dizine girme izni
4. --x: Diğer kullanıcılar tarafından dizine girme izni
anlamındadır.
“/data/com.asus.launcher/files/RecommendedAppIcons” dizininin kullanıcı izinleri de aşağıdadır:

3 https://android.googlesource.com/platform/system/core/+/master/libcutils/include/private/android_filesystem_config.h
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“drwxr-----” ibaresinin anlamı
1. d: dizindir.
2. rwx: Kullanıcı tarafından okuma+yazma+dizine girme izni var
3. ---: Kullanıcının ait olduğu gruptaki diğer kullanıcılar tarafından okuma+yazma+dizine izni yok
4. ---: Diğer kullanıcılar tarafından dizine girme okuma+dizine girme izni yok
anlamındadır.
Bu “drwxr-----” olarak tanımlı izin “/data/com.asus.launcher/files/RecommendedAppIcons” dizinine
com.asus.launcher uygulaması dışında hiç bir uygulama tarafından dosya kaydedilemeyeceği anlamına
gelmektedir.
Bu nedenle bu dizinde bulunan dosyaların herhangi bir başka uygulamanın izi veya kalıntısı olduğundan
bahsetmek hayatın olağan akışına aykırıdır ve gerçeğe aykırı beyandır.
Telefonun adli kopyasının incelenmesinde yukarıda liste halinde verilen, Eagle uygulamasının telefon dosya
sisteminin kullanıcı bölümünde oluşturduğu dosya ve dizinlerden hiç biri, silinmiş dosyalar arasında da
bulunmamaktadır.
Telefon dosya sisteminin kullanıcı bölümünde “/apps/com.android.vending/db/” dizininde bulunan SQLite
veritabanı dosyaları olan “localappstate.db”, “library.db” ve “package_verification.db” SQLite veritabanı
dosyalarında Android işletim sistemi kurulu akıllı telefonların kullanıcının GMail hesap ayarını yaparak ilk
kullanıldığı andan itibaren telefonda kurulu olan ve daha sonra kurulan tüm uygulamaların kayıtları tutulur.
Bu kayıtlar aynı GMail adresi kullanılan tüm Android cihazlarda eşitlenir, yani bir uygulama cihazlardan
herhangi birisine kurulduğunda diğer cihazlarda da kaydı bulunur.
Yapılan incelemede bu dosyalarda Eagle ve KakaoTalk adlı uygulamalara ait hiçbir kayıt bulunmadığı
görülmektedir.
Bu bulgular söz konusu uygulamalara ait iz veya kalıntının söz konusu telefonda kesinlikle bulunmadığını
göstermektedir.
Yapılan ek araştırmayla “kalıntı” olarak yorumlanan söz konusu dosyaların “ ZenUI Başlatıcı”ya kurulabilen
simge ve tema paketlerine ait tavsiye edilen uygulama simgesi dosyaları olduğu, ancak herhangi bir özel simge
paketi kurulmadığı için bu dosyaların sıfır bayt boyutunda olduğu tespit edilmektedir.
Suç unsuru içerebileceğinden söz edilen 2 adet fotoğraf telefon dosya sisteminin kullanıcı bölümünde
“/data/com.android.chrome/cache/Cache/” dizininde bulunmaktadır.
Bu dizin Google Chrome tarayıcısının geçici İnternet dosyalarının depolandığı dizindir.
Söz konusu dosyalarda yapılan incelemede bu fotoğrafların Ülke TV web sitesinde yayınlanmış olan “ FETÖ
Soruşturmasında Savcının Günlüğü Bulundu” başlıklı haberin fotoğrafları olduğu tespit edilmektedir.
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Yapılan Google aramasında söz konusu yayına ulaşılamasa da, birden fazla web sitesinde aynı haberin
yayınlanmış olduğu tespit edilmektedir.
Söz konusu haberin Anadolu Ajansında yayınlanmış hali
“https://www.aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/fetonun-tutuklanan-savcisinin-gunlugundeki-yazi/627895”
adresinde halen yayındadır.
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