numaralarlada
Aynca,

irtibatlı olduğu, irtibatların

ihbaremın iletişim

olarak

ev kiralama konulanyla

verdiği

ilişkili olduğu,

murat.simsek68@hotmail.com e-posta adresinin

kullanılmadığı, KOBAL'ın irtibatlan arasında Murat ŞiMŞEK adında bir şahsın bulunmadığı
ve 1968 doğumlu Murat ŞiMŞEK isimli şahıslar arasında profıle uyan bir şahsa
rastlanılmadığı şeklinde bilgiler elde edilmiş olup Gül Betül KOBAL'ın İran adına casusluk
yaptığına

dair somut bir bilgiye ulaşı lamamıştır şeklinde yazı

gönderilmiştir.

ihbann içeriğinde;
İLT: Alarm: Türk vatandaşı İran adına casusluk yapıyor
Ankara Muharebe Elektronik Sb.Mud
Gönderildi:15 Ekim 2012 Pazartesi 08:39
Kime: Ankara TEM Sb.; Ankara istihbarat Sube Mudurlugu; Çankaya ilce Emniyet Mud.
Önem: Yüksek
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Kimden: Murat Şimşek [murat.simsek68@hotmail.com]
Gönderildi: 12 Ekim 2012 Cuma 02:27
Kime: Ankara Muharebe Elektronik Sb.Mud Konu: Alarm: Turk vatandasİ Iran adina
casusluk yapiyar
Sayin yetkili, Uğur Mumcu Cad. No. 56/ 1 GOP-Cankaya adresinde Betul Emlak adli bir bina
var. Binarım sahibi GUL BETUL KOBAL ülkemizi İRANET EDİYOR. Para için Turk
vatandaşlan hakkinda gizli bilgiyi bir yabanci casusa veriyor. Bu yabanci adam Gul'un
ofisine gidip orada Gul'den milli sirlar aliyor. Bu haine takip ediyorsaniz hakli olduğumu
anlayacaksiniz.
Ankara Muharebe Elektronik Sb.Mud
Bu e-posta mesajı kişiye özel olup, gizli bilgiler içeriyor olabilir. Eğer bu e-posta mesajı size
yanlışlı kla ulaşmışsa, içeriğini hiç bir şekilde kullanmayınız ve ekli dosyalan açmayıruz. Bu
durumda lütfen e-posta mesajını kullanıcıya hemen geri gönderiniz ve tüm kopyalarını mesaj
kutunuzdan siliniz. Bu e-posta mesajı, hiç bir şeki lde, herhangi bir amaç için çoğaltılamaz,
yayıolanamaz ve para karşılığı satılamaz. Bu e-posta mesaj ı virüslere karsı anti-virüs
sistemleri tarafından taranmışttr. Ancak yollayıcı, bu e-posta mesajının -virüs koruma
sistemleri ile kuntrol ediliyor olsa bile - virüs içermediğini garanti etmez ve meydana
gelebilecek zararlardan doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmez.
This message is intended solely for the use of the individual or entity to vvhom it is
addressed, and may contain confidential information. If you are not the intended recipient of
this message or you receive this mail in error, you should refrain from making any use of the
contents and from opening any attachment. İn that case, please notify the sender immediately
and returo the message to the sender, then, delete and destroy ali copies. This e-mail message,
can not be copied, published or sold for any reason. This e-mail message has been svvept by
anti-virus systems for the presence of computer viruses. İn doingso, hovvever, sender cannot
vvarrant that virüs or other forms of data corruption may not be present and do not take any
responsibility in any occurrence.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kurumsal E-Posta Servisi
Ankara istihbarat Şube Müdürlüğünce Şube Müdürü Serkan SÖZEN imzalı 07.12.2012 tarih
ve 454089 sayılı yazılan ile,
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