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.. · TiBT (Tiirk intikam Birligi Te�kilatJ) 

· :, Son stirec;:te A�m Sag Gruplar paralelinde faaliyet gosteren ve Ttirk intikam Tugay1 (TiT), Ti.irk Akmc1 Timi (TAT)
ve 1Ur.1< .,intikam Birligi Te�kilat1 (TiBT) gibi yasad1�1 olu�umlar ic;:erisinde bulunan �ah1s!arm kendilerini devlet
gore�lis(gibi gostererek isimlerini duyurmak amac1yla silahh saldm ve bombalama nitelikli sansasyonel eylem

· gerc;:e)9j$irmek istedikleri gortilmektedir.

Ke�Zf�i Ti.irk intikam Birligi Te�kilat1 (TiBT) Gene! B�kam olarak tamtarak "Sava�an Ats1z" mahlasm1 kullanan
ve ac;:1��mligi bilinmeyen $ahsm, www.tib.tr.cx, www.basbugataturk.tr.cx, www.ataturkcuhareket.tr.cx,
direniscit'tfrkcu.sitemynet.com isimli internet sitelerini yonlendirdigi, bu siteler ve degi$ik E-Posta adresleri arac1hg1 ile
TiBT isimli olu�um ic;:erisinde yer almak isteyen $ah1slarla irtibat kurdugu, direnisciturkcu.sitemynet.com isimli internet
sitesinde "Ttirk intikam Birligi T�kilau - Tiirkc;:U�ehir Sav�c;:1s1'nm Direni$ Kilavuzu" b�hkh bir bildiri yaymland1g1
(Ek-5), bildiride "Ttirkc;:U Silahh Eylem Ttirleri", �'Tlirkc;:li �ehir Sava$c;:1s1'nm Tatbiki Egitimi",''Ttirk�U Silahh Saldm"
ve "Tiirkc;:U Yaz1lama Yontemi" ba$hklan altmda insanlarm illegal eylem, saldm ve faaliyetlere te$vik edildigi
gozlemlenmektedir.

27 Temmuz 2008 tarihinde istanbul Giingoren'd� arda arda iki bombanm patlamas1 ve be�i c;:ocuk olmak Uzere 17
ki�i ve bir dogmam1� bebegin oldiigii, yakla�1k 150 ki�inin de yaraland1g1 kanh eylem b�ta olmak Uzere son olara lrak
Kerkiik'te Arap toplant1sma yonelik olarak gerc;:ekle$tirilen ve 55 ki�inin oldiigii intihar saldmsm1 iistlenmesi ise dikkat
c;:ekicidir. Son olarak da grubun Ankara Oniversitesi S1Yasal Bilimler Fakiiltesi Ogretim Uyesi Prof Baskm ORAN't da
oliimle tehdit ettikleri 6grenilmi$tir. ·:_._.,-·

Yaptlan c;:ah$malarda soz konusu gruplar ic;:erisind�'b�lunan �ahtslann oniimi.izdeki siirec;:te ozellikle siyasi partilere,
azmhk kurum ve kurulu$larma, kiliselere, ibadet yerlerine, misyoner ve yabanc1 �ah1slar ile camilere yonelik olarak
tehdit, provakatif eylem, $iddet ya da saldtn tiirii eylemler gerc;:ekle�tirebilecekleri veya bu tiir eylemleri
gerc;:ekle�tirebilecek $ah1slar ile irtibat kurabilecekleri degerlendirilmektedir.

Soz konusu gruplann lider kadrosunda bulunan Kemal (K) Erce Anti BASIBOYOK, Tugberk (K) Mutlu
ERDOGAN ve bu �ah1slann irtibatlt oldugu �ah1slar ile baglanttlt olan �ah1slarm tespiti Ulkemizde �trt milliyetc;:i ve
irkc;:1 soylemlerle hareket eden �m marjinal gruplarm faaliyetlerinin ve eylemlerinin oniine gec;:ilmesi ac;:1smdan biiyi.ik
onem arz etmektedir.
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