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nneeyyaaVVyyrrbbss''ssIIhhnnuuCCaammYYyy®®bbeeTTsskkuummµµ¨ÿynniiss††
nniiggsskkmmµµPPaaBBrrbbss''eeyyookkkkuuggkk~~¨g̈grraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı¨C̈Caa

qq~~SS11996633--11997700

eennAAqq~~SS11996622,,  eennAAccMMeeJJHHmmuuxxssmmaaCCiikk´́nnbbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††ssUUeevvoott,,  ®®KKuutt--eeqqhh√√
VVnn®®bbkkaassKKSS®®TTeeddaayy≤≤ttllkk≈≈xx&&NNÎÎ  ddll''kkaarrttssflflUUrrbbss''hhaaNNUUyyeeddIImm∫∫IIbb®®ggYYbbbb
®®ggYYmmeevvoottNNaammTTSSggBBIIrr  ..  ttSSggBBIIqq~~SS11995544,,  ®®bbFFaannaaFFiibbttIIGGaaeemmrriikkSSgg  GGaayyhhßßWWnn--
hhaaeevvII  VVnn®®bbeemmIIllTTuukkffaa    eebbII≤≤NNÎÎËËcciinnFF¬¬aakk''kk~~¨g̈g´́ddrrbbss''kkuummµµ¨ÿynniiss††,,  GGaassIIuuPPaaKKGGaa--
eeKK~~yy__TTSSggmmUUllnnwwggFF¬¬aabb''bbnn††bbnnÊÊaabb''eeTTAACCaammYYyyKK~~aa  ..  eeddaayyVVrrmm∏∏ddll''ssƒƒaannPPaaBBeennHH,,
eennAAqq~~SS11996633,,  ®®bbFFaannaaFFiibbttIIeekkNNˆˆWWDDII  VVnnbbEEnnƒƒmmTTII®®bbwwkkßßaaeeyyaaFFaaGGaaeemmrriikkSSgg11,,660000
nnaakk''eeTTootteeTTAAyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..

eennAAqq~~SS11996633,,  eess††ccssIIhhnnuuVVnnssnnii~~ddΩΩaannffaa  sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkmmiinnGGaaccyykk
QQ~~HHeennAAyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggVVnneeTT  eehhIIyyffaaKKaatt''nnwwgg®®ttUUvvss®®mmbbxx¬¬ÁÁnnCCaammYYyyhhaaNNUUyy
eeddaayyrrMMBBwwggeeTTAAeellIIcciinn  eeddIImm∫∫IITTuukk[[eemmIIllkkaarrKKaabbssgg˚t̊t''rrbbss''hhaaNNUUyyeeTTAAGGnnaaKKtt
..  eellIIssBBIIeennHHeeTToott  eessoommnniiggyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg,,  eeddaayy®®bbqqSSggCCaammYYyyKKMMnniittllMMeeGGoogg
rrbbss''ssIIhhnnuueeTTAArrkkBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††  VVnnbbddiieessFFssMMeeNNIIrrrrbbss''ssIIhhnnuu  ssMMrraabb''kkiiccçç
®®BBmmee®®BBooggCCaaGGnn††rrCCaattiimmYYyy  EEddllnnwwggkkMMrriittttaammBBiiFFIIkkaarr  [[®®bbeeTTssCCiittxxaaggrrbbss''kk
mmıı¨C̈CaanniiggmmhhaaGGMMNNaaccTTSSggLLaayy  eeKKaarrBBddll''GGBB¥¥aa®®kkwwttnniiggbbUUrrNNPPaaBBEEddnnddIIrrbbss''
kkmmıı¨C̈Caa,,  eennAAeeBBllEEddlleebb""kkSSggnniigghhaaNNUUyyyyll''®®BBmmddll''ssMMeeNNIIrreennHH  ..  eennAA
EExxssIIhhaa11996633,,  ssIIhhnnuuVVnnpp††aacc''ccMMNNggTTUUttBBIÍ́ ®®BBnnKKrr  eehhIIyybbnnii††ccee®®kkaayyrrddΩΩ®®bb--
hhaarr®®bbqqSSggeeggaa""--DDiinneeyyoomm  eennAA´́ff©©TTII11ssIIhhaa11996633,,  ssIIhhnnuuVVnnbbJJççbb''rraall''kkmmµµvviiFFII
ssMMrraabb''CCMMnnYYyysseeÂÂggaaHHBBIIGGaaeemmrriikkSSggeennAAkkmmıı¨C̈Caa  ..  eennAAEExxFF~~ËË11996633,,  ssIIhhnnuuVVnnccuuHHhh
ttƒƒeellxxaaCCaaeellIIkkTTII11  eellIIkkiiccçç®®BBmmee®®BBooggxxaaggpptt''ppgg''EEpp~~kkeeyyaaFFaaBBIIcciinn ..

nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu,,  eeTTaaHHCCaaeeddaayyssaarrPPaaBBqqaabb''xxwwggddll''kkMMBBUUllrrbbss''KKaatt''  VVnn
mmaannHHkk~~¨g̈gbbMMNNggeeddIImm∫∫IIrrkkßßaammiitt††PPaaBBCCaammYYyyBBYYkkcciinnkkuummµµ¨ÿynniiss††  kk~~¨g̈gnnaamm´́nnGGBB¥¥aa®®kkwwtt
PPaaBBrrbbss''KKaatt''  ..  ssIIhhnnuukk**VVnnEEss√√ggrrkkmmiitt††PPaaBBddUUccKK~~aaEEddrr  CCaammYYyysshhPPaaBBssUUeevvoo
tt  bb""uuEEnn††kk~~¨g̈gbb""uunnµµaannqq~~SSeennaaHHGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaarrbbss''KKaatt''ccMMeeJJHH®®kkuuggmm""UUssËË®®ttUUvvvviivvtt††ii..  kk~~¨g̈gnnaamm
CCaasshh®®bbFFaann´́nnssnnii~~ssiiTTnnaa®®kkuugghhßßWWEENNvveennAAqq~~SS11995544ssII††BBII≤≤NNÎÎËËcciinn  nniiggqq~~SS1199
6622ssII††BBIIllaavv,,  sshhPPaaBBssUUeevvoottCCaa´́ddKKUUTTuukkcciitt††ccMMeeJJHH®®kkEEssEEPP~~kkrrbbss''ssIIhhnnuu  ..  CCaa
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ddMMbbUUgg  CCMMnnYYyyrrbbss''sshhPPaaBBssUUeevvoottccMMeeJJHHkkmmıı¨C̈Caa  mmaannssaarr:ssMMxxaann''TTSSggeellIIvviiss&&yy
eessddΩΩkkiiccçç  TTSSggeeyyaaFFaa,,  ddUUccCCaakkaarrkkssaaggsskkllvviiTT¥¥aall&&yybbeeccççkkeeTTss,,  kkaarrTTMMnnuukkbbMM
rruuggkk~~¨g̈gssMMNNgg''TTMMnnbb''vvaarrII--GGKKIIssnnII  nniiggmmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥  ®®BBmmTTSSggkkaarrpp††ll''yynn††eehhaaHHmmIIhh
nniiggee®®KKOOggssmm∏∏aarr: eedd˘̆eess˘̆GGaa˘̆  CCaaeeddIImm  ..

eennAAqq~~SS11996644,,  eennAAeeBBllEEddllssIIhhnnuuEEss√√ggrrkkkkaarrrrYYmm®®bbCCMMuuCCaassnnii~~ssiiTTGGnn††rrCCaattii
mmYYyyeennAA®®kkuugghhßßWWWWEENNvv  eeddIImm∫∫IIFFaannaaddll''bbUUrrNNPPaaBB´́nnEEddnnddIIEExxµµrr  nniiggGGBB¥¥aa®®kkwwttPPaaBB
rrbbss''KKaatt'',,  eennAA´́ff©©TTII99eemmssaa,,  ssIIhhnnuuVVnnyyll''®®BBmmpp††ll''kkiiccççssmm∏∏aassnn__mmYYyy  eeTTAAGG~~kk
eeqqII¬¬yyqq¬¬ggssaarrBB··ttmmaann  LLaa®®VVvvddaa  EEddlleennAA{{kkaasseennaaHHKKaatt''VVnnbbJJÇÇaakk''ffaa  ––

««eeyyIIggeeppII∆∆eesscckkII††ssggÙÙwwmmdd**FFMMeeFFgg  CCaammYYyysshhPPaaBBssUUeevvoott  eehhIIyyTTIIbbMMppuutteeyyII
ggeeCCOOCCaakk''ffaa  nnwwggVVnnTTTTYYllkkaarreekkaaHH®®bbCCMMuuCCaassnnii~~ssiiTTeennAA®®kkuugghhßßWWEENNvv  ..  eeyyIIggssUU
mmssMMEEddggkktt††JJÔÔËËFFmm··ddll''sshhPPaaBBssUUeevvoott  ccMMeeJJHHmmuuxxnnaaTTIICCaaGG~~kkkkaarrJJrr®®bbCCaaCCaattiikk~~¨¨
gg®®bbeeTTssttUUccttaacc»» ..

ssMMeennooggeennHHVVnnEE®®bb®®bbYYllyy""aaggKKMMhhuukk  nnaassrrTTrrddUUvv´́nnqq~~SS11996655  kk~~¨g̈g®®KKaaEEddll
vviivvaaTTeennAA®®bbeeTTssyyYYnnVVnneekkIInnssnnÊÊ¨ḦHxx¬¬SSgg  eeddaayykkaarrTTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkk´́nnkkggGGaakkaass
ccrrNN__GGaaeemmrriikkSSggeellIIyyYYnnxxaaggeeCCIIgg  ..  eennAAssmm&&yyeennaaHH,,  ssIIhhnnuuccaabb''eeppII††mmeeFFII√√TTssßßnn
kkiiccççCCaapp¬¬ËËvvkkaarreennAA®®bbeeTTsskkuummµµ¨ÿynniiss††  GGaassIIuu  nniiggGGWWrr""uubb  ..  ssIIhhnnuuVVnnccaabb''eeppII††mmBBIIeebb""--
kkSSgg  EEddllBBIITTIIeennaaHHKKaatt''nnwwggbbnn††ddMMeeNNIIrreeTTAABB¥¥¨g̈gyy""aagg  eehhIIyybbnnÊÊaabb''mmkk  CCaaTTIIEEddll
KKaatt''®®ttUUvvVVnnGGeeJJIIÇÇjjssMMrraabb''́́ ff©©TTII77vviicciiœœkkaa11996655  ..

eennAA´́ff©©TTII88ttuullaa11996655,,  ‰‰kkGGKKrrddΩΩTTUUttsshhPPaaBBssUUeevvoott®®bbccSSBB¥¥¨g̈gyy""aagg  VVnnpp††
ll''BBtt··mmaanneeTTAAssIIhhnnuuffaa  ««eemmddwwkknnSSssUUeevvoottCCaabb''rrvvll''xx¬¬SSggeeBBkk  BBMMuuGGaaccmmaannllTTÏÏPPaaBB
eeddIImm∫∫IITTTTYYllKKaatt''VVnneennAAEExxvviicciiœœkkaa»» ..  kkMMNNtt''EEddll®®ttUUvvVVnn®®bbKKll''eeTTAAssIIhhnnuubbJJÇÇaa
kk''ffaa  TTssßßnnkkiiccççCCaapp¬¬ËËvvkkaarreennHHnnwwgg®®ttUUvveellIIkkeeTTAAkkaallbbrriieeccœœTTee®®kkaayy  EEddllnnwwgg®®ttUUvvss
nnµµtt''yykkttaammpp¬¬ËËvvTTUUtt  ..  mm¥¥""aaggeeTToott,,  GG~~kkkkaarrTTUUttssUUeevvoottVVnnbbEEnnƒƒmmffaa  ®®bbssiinnCCaassIIhh
nnuu®®VVff~~aa,,  KKaatt''GGaaccqq¬¬ggkkaatt''sshhPPaaBBssUUeevvoott  nnaa{{kkaassTTssßßnnkkiiccççeennAAGGWWrr""uubbxxaaggeekkIItt
..  kkMMhhwwggrrbbss''ssIIhhnnuu  BBMMuuGGaacc®®ttUUvvBBNN··nnaaVVnn ..  ssIIhhnnuuVVnn®®bbkkaass[[ddwwggffaa  kk~~¨g̈g
ssƒƒaannPPaaBBeennHH  KKaatt''nnwwgg®®ttLLbb''mmkkPP~~MMeeBBjjvviijj  eehhIIyyffaa««TTssßßnnkkiiccççrrbbss''KKaatt''kk~~¨g̈g
®®bbeeTTssCCaammiitt††eennAAGGWWrr""uubbxxaaggeekkIItt  nnwwgg®®ttUUvvBBnn¥¥WWtteeBBll»»  ..  ee®®kkaayymmkk,,  TTssßßnnkkiiccçç
eennHH®®ttUUvvVVnnTTuukkCCaaeemmaaXX: ..

eehhttuuGGII√√VVnnCCaasshhPPaaBBssUUeevvootteeddaaHHssaarryy""aaggeessaaHHGGeeggIIyyddUUeecc~~HHccMMeeJJHHssII--
hhnnuu  EEddllCCaabbuuKKll®®ttUUvvTTTTYYllkkiiccççss√√aaKKmmnn__  ??

mmuunneeBBlleeTTAAddll''kkUUeerr""xxaaggeeCCIIgg,,  kk~~¨g̈gssuunnÊÊrrkkffaaccuuggee®®kkaayy    EEddllKKaatt''VVnnEEff¬¬gg  
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eennAAeebb""kkSSgg  ee®®kkaayyBBIIVVnnGGYYttssrreessIIrrCCaaffIIµµmm††ggeeTToottGGMMBBIImmiitt††PPaaBBEExxµµrr--cciinn,,  mmaannXX¬¬aa
eennHHffaa  ––  ««mmaannmmhhaaGGMMNNaacc  EEddllnniiyyaayyffaaxx¬¬ÁÁnn®®bbqqSSggnnwwggcc®®kkBBttii††nniiyymm  nniiggCCaa
mmiitt††rrbbss''eeyyookkNNaamm,,  eehhIIyy®®VVbb''[[eeFFII√√kkaarrccrrccaaeeddaayyKKµµaannllkk≈≈xx&&NNÎÎee®®KKaaggTTuukk
rrvvaaggGGaaeemmrriikkSSggCCaaGG~~kkQQ¬¬aannJJnn  nniiggeeyyookkNNaammCCaaGG~~kkTTTTYYllGGMMeeBBIIQQ¬¬aannJJnn  ..
eeKKmmiinnGGaaccddaakk''eeccaarrnniiggGG~~kkEEddll®®ttUUvveeKKllYYcc  kk~~¨g̈gzzaann:eessIIµµKK~~aaeeTT»» ..  eeKKmmiinnGGaaccssMM--
KKaall''sshhPPaaBBssUUeevvoott[[cc∫∫aass''CCaaggeennHHeeTToott  eeddaayymmiinnccggÌÌ¨l̈leeQQµµaaHHppggeeTT  ..  mm""¥¥aa
ggeeTToott,,  XX¬¬aaeennHH,,  EEddll®®ttUUvvVVnn®®bbkkaasskk~~¨g̈gBBiiFFIICCbb''eellooggmmYYyyCCaakkiittii††yyssddll''ssII--
hhnnuu,,  ®®ttUUvvVVnnyykkeeTTAAccuuHHppßßaayyttaammTTiinn~~aannuubb∫∫vvttii††  eehhIIyyeeccjjppßßaayyCCaaffIIµµeeTToottkk~~¨g̈g
ssVV††nnuubb∫∫vvttii††  ««eebb""kkSSgg--GGiiuuhh√√&&rreemmhhßßwwnn»»  eennAA´́ff©©TTII1188ttuullaa11996655,,  ®®bbEEhhlleeddIImm∫∫II
pp††aacc''ssIIhhnnuuBBIIPPaaKKIIssUUeevvoott  ..

bbnnÊÊaabb''BBIIGGII√√EEddllKKaatt''VVnneehhAAeennAAeeBBllee®®kkaayyffaa  ««kkaarreeppIInnbbMMVVkk''mmuuxxeennAA
BB¥¥¨g̈gyy""aagg»»,,  ssIIhhnnuuVVnn®®bb®®BBiitt††kkMMhhuussmmYYyyeeTToottkk~~¨g̈geeBBll®®ttLLbb''mmkk®®bbeeTTsscciinn
®®bbCCaammaanniittvviijj  ..  kk~~¨g̈g´́ff©©TTII1100ttuullaa11996655,,  eennAAxxaabbIInn,,  EEddll  llIIvv--ccaavvCCII  nniiggeess
nnaa®®bbmmuuxx  eeccnn--yyII  VVnneeFFII√√ddMMeeNNIIrrCCaaBBiieessssBBIIeebb""kkSSggeeddIImm∫∫IIeeTTAATTTTYYllKKaatt'',,  kk~~¨g̈g{{
kkaassCCbb''eellooggeennAAeeBBllmmkkddll''  EEddlleerroobbccMMeeLLIIggeeddaayy  llII--hh""√√aannvvUU  eeccAAhh√√aayy
eexxtt††  eehhLL¨g̈geeKKoogg,,  ssIIhhnnuuVVnn®®bbkkaasseennAAccMMeeJJHHmmuuxxmmççaass''ppÊÊHHcciinnffaa  ––  ««eebbIImmhhaa
GGMMNNaaccTTSSggLLaayy  EEddllffaa®®ssLLaajj''ssnnii††PPaaBB  VVnn®®bbkkaassyykkddUUcc®®bbeeTTsscciinn
nnUUvvGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaammwwuuggmm""aatt''  ®®bbqqSSggcc®®kkBBttii††nniiyymmGGaaeemmrriikkSSgg,,  eehhIIyyeebbIImmhhaaGGMMNNaa
ccTTSSggeennaaHH  VVnnbbnn††ddUUcc®®bbeeTTsscciinn  nnUUvvnneeyyaaVVyyKKSS®®TTyy""aaggmmwwuuggmm""aatt''ddll''eeyyookk
NNaammnniiggkkmmıı¨C̈Caa  ®®BBmmTTSSggddll''kkaarrttssflflUUrrbbss''®®bbCCaaCCaattiiTTSSggLLaayykk~~¨g̈gBBiiPPBBeellaakk
eennaaHH®®bbEEhhllBBYYkkeellµµaaPPssÂÂggaammGGaaeemmrriikkSSgg  nnwwggddkkxx¬¬ÁÁnnBBII®®bbeeTTssTTSSggLLaayy  EEddll
BBYYkkeeKKVVnnssaabb®®BBYYssGGssnnii††ssuuxxnniiggssÂÂggaamm  ttSSggBBIIyyUUrrrrYYcceehhIIyy»»  ..  bbnnÊÊaabb''mmkk,,
ssIIhhnnuuVVnnkktt''ssMMKKaall''ffaa  ––  ««mmhhaaGGMMNNaaccCCaaee®®ccIInnEEddllffaa®®bbqqSSggcc®®kkBBttii††nniiyymm
mmiinnVVnnddwwkknnSSddUUcc®®bbeeTTsscciinn  nnUUvvkkaarrttssflflUUeeddaayyKKµµaannssMMrruuHHssMMrrYYll®®bbqqSSggcc®®kkBBttii††nnii
yymmeeTT,,  eehhIIyymmiinnGGaaccCCYYyy®®bbCCaaCCaattiiTTSSggLLaayy  [[mmaannssnnii††PPaaBB  [[TTTTYYllVVnn  ……
rrkkßßaa‰‰kkrraaCCPPaaBBeennAAkk~~¨g̈gbbUUrrNNPPaaBBEEddnnddII,,  [[QQ~~HHeellIIkkaarrCCiiHHCCaann'',,  eellIIkkaarrKKMMrraammkkMM--
EEhhggBBIIcc®®kkBBttii††nniiyymmGGaaeemmrriikkSSggCCaaQQµµÁÁjjssÂÂggaammeeTT»»  ..  eehhIIyyKKaatt''VVnnbbEEnnƒƒmmffaa
««mmhhaaGGMMNNaaccTTSSggeennHH  mmiinnEEddllVVnnKKiittddll''vvttƒƒ¨C̈CaaTTII®®VVff~~aa´́nn®®bbCCaaCCnnEEddllrrgg
ee®®KKaaHH,,  ddUUccCCaa®®bbCCaaCCnneeyyookkNNaamm,,  EEddllttaammBBiitt  ddMMeeNNaaHH®®ssaayymmiinnVVnnCCYYyydd
ll''®®bbCCaaCCnneennHHeeTT,,  bb""uuEEnn††VVnnCCYYyyssMMrrYYllddll''kkaarrbbnn††nnUUvvGGMMeeBBIIQQ¬¬aannJJnnBBIIGGaaeemmrriikkSS
gg  ®®bbqqSSgg®®bbCCaaCCnneeyyookkNNaammeeTTAAvviijj»» ..
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eeBBllmmkkddll''PP~~MMeeBBjjvviijj,,  eennAA´́ff©©TTII1177ttuullaa11996655,,  eess††ccssIIhhnnuuVVnneeFFII√√««eess
cckkII††rraayykkaarrNN__mmYYyyeeTTAAkkaann''®®bbCCaaCCaattii»»  mmaannrryy:eeBBllCCaaggbbYYnneemm""aagg  eeddaayybbJJÇÇaakk''
ffaaVVnnssMMeerrcc®®ttwwmmEEttbbJJ˙ȧattiiccttYYcc  ««EEddllGGaacceeFFII√√[[xxkkcciitt††,,  ttiicc……ee®®ccIInn,,    ddll''sshh
PPaaBBssUUeevvoott,,  ffII√√eebbIIJJkk¥¥ssUUeevvoottBBMMuu®®ttUUvvVVnneeJJllddll''eessaaHHeeLLIIyy»»  ..      bb""uuEEnn††ssIIhhnnuu
VVnn  pp††ll''eeTTAAGG~~kkss††aabb''nnUUvv««eeyyaabbll''bbIIEEbbbbrrbbss''ssmmaaCCiikk´́nnKKNN®®bbttiiPPUUmmYYyyccMMnnYYnn
»»  EEddllGGaacc[[yyll''GGMMBBIIGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaarrbbss''sshhPPaaBBssUUeevvoott  ––

11--  ««mmuunnssuunnÊÊrrkkffaarrbbss''xxMM∆∆¨k̈krruuNNaaeennAAeebb""kkSSggnniiggBB¥¥¨g̈gyy""aagg,,  BBYYkkrruussßßII¨ëeCCOOCCaakk''
ffaa  eennAAmmaannPP&&BB√√llÌÌeeddIImm∫∫IIbbnnÊÊnn''CCMMhhrrrrbbss''eeyyIIgg  ssII††GGMMBBIIeeyyookkNNaammnniiggkkaarrttssflflUU®®bb
qqSSggcc®®kkBBttii††nniiyymm  eeddaayyccgg''KKMMrraammkk~~¨g̈gkkaarrpp††ll''CCMMnnYYyyCCaaeeddIImm  ..  bbnnÊÊaabb''BBIIssuunnÊÊrrkkffaa
TTSSggeennHH,,  BBYYkkrruussßßII¨ÿyll''ffaa  kkII††ssggÙÙwwmmrrbbss''eeKK®®ttUUvvbbrraaCC&&yy  ddUUeecc~~HHrruussßßII¨p̈p††aacc''ssııaann»»  ..

22--  ««eeyyIIggCCaaCCnnrrggee®®KKaaHH´́nnkkaarrlluubbllaagg  nnUUvvddMMeeNNIIrrGGaakk''GGnn''cciitt††  EEddllsshh
PPaaBBssUUeevvoottVVnnCCYYbb®®bbTTHH  kk~~¨g̈gTTMMnnaakk''TTMMnnggCCaammYYyycciinn®®bbCCaammaanniitt  EEddllCCaammiitt††TTII11
rrbbss''eeyyIIgg  ..  eeddaayyccaatt''TTuukkeeyyIIggffaa  kkaann''eeCCIIggcciinn,,  BBYYkkssUUeevvoottssMMeerrcccciitt††ssnnµµtt''
eeyyIIggCCaaGG~~kk®®bbqqSSggrruussßßII¨»̈»  ..

33--  ««TTSSggeennHH®®KKaann''EEttCCaakkaarrssMMEEddggnnUUvvKKMMnniitt  xxaagg®®bbkkaann''BBUUCCssaassnn__bb""eeNNˆâaHH
..  BBYYkkrruussßßII¨ẍxiitteeTTAACCiittGGaaeemmrriikkSSgg  BBIIee®®JJHHddUUccBBYYkkeeKKEEddrr,,  GGaaeemmrriikkSSggCCaassaassnn__ss..
ccMMeeJJHHrruussßßII¨,̈,  ee®®KKaaHHff~~aakk''eellOOggCCaabbffmmKKWWcciinn,,  eehhIIyyGG~~kkTTSSggLLaayyEEddllCCaammiitt††rrbbss''
cciinn  CCaass®®ttUUvvrrbbss''BBYYkkeeKK»»  ..

BBIIrrbbIÍ́ ff©©ee®®kkaayymmkk,,  ssIIhhnnuuVVnnbb""uunnbb""ggeeFFII√√eesscckkII††rraayykkaarrNN__eennHHCCUUnn®®bbCCaaCCaa
ttii  [[eeVVHHCCMMhhaanneeTTAAee®®kkaayy  eeddaayy®®bbkkaasseennAAccMMeeJJHHmmuuxxeemmbbJJÇÇaakkaarreeyyaaFFaassMMxxaa
nn''@@eennAAkk~~¨g̈grraaCCvvSSggffaa  ––  ««eeyyIIggmmiinnEEmmnnCCaa®®bbCCaaCCaattiiGGkktt††JJÔÔËË  EEddlleeKKGGaaccnniiyyaayy
VVnnffaaååbb∫∫ttii††eehhttuurreebboobbeennAABB¥¥¨g̈gyy""aagg  CCaakktt††aa®®KKbb''®®KKaann''  eeddIImm∫∫UUeeFFII√√[[®®bbCCaaCCaattii
eeyyIIgg  eePP¬¬ccGGss''rraall''GGMMeeBBIIllÌÌEEddlleeyyIIggVVnnTTTTYYlleeTT  ..  eehhIIyyeeyyIIggeennAAEEttrrkkßßaa
kktt††JJÔÔËËFFmm··ccMMeeJJHH®®bbCCaaCCnnssUUeevvoott  dd**GGgg''GGaaccnniiggåått††¨g̈gåått††mm  ..  bb""uuEEnn††,,  ®®bbssiinnCCaaTTMMnnaa
kk''TTMMnnggrrbbss''eeyyIIgg®®ttUUvvccuuHH{{nnffyy  rrhhUUttddll''ccMMNNuucc´́nnkkaarrVVtt''bbgg''nnUUvvppll®®bbeeyyaa
CCnn__rrbbss''eeyyIIgg  EEddlleeyyIIggVVnnTTTTYYllCCaaCCMMnnYYyyBBIIsshhPPaaBBssUUeevvoottmmkkTTll''eeBBll
eennHH,,  ®®bbCCaaCCnnnniiggkkggTT&&BBrrbbss''eeyyIIggGGaacceeFFII√√BBlliikkmmµµ  eeddaayyssµµ&&®®KKcciitt††eehhIIyyGGtt''®®TTSS
ee®®JJHHEEttmmiinn[[VVtt''bbgg''‰‰kkrraaCCPPaaBB,,  eesscckkII††́́ ff¬¬ff~~ËËrr  nniiggkkiittii††nnaammrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..  xxMM∆∆¨k̈krruuNNaa
nnwwgg®®VVbb''eeTTAAmmUUssËËnniiggeebb""kkSSgg  [[ee®®CCIIsseerrIIssrrvvaaggkkaarreeFFII√√kkmmıı¨C̈Caa[[eeTTAACCaakkuummµµ¨ÿynniiss††
nniiggkkaarrTTuukkkkmmıı¨C̈Caa[[eennAAGGBB¥¥aa®®kkwwtt,,  KKWWGGII√√EEddllCCaaddMMeeNNaaHH®®ssaayy®®bbeessIIrrbbMMppuuttssMMrraabb''
BBYYkkeeKK»»  ..
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ee®®kkaayyrrddΩΩ®®bbhhaarr  eennAA´́ff©©TTII1188mmiinnaa11997700,,  mmUUssËËBBMMuuEEddllVVnnTTTTYYllssaall''rrddΩΩaaPPiiVV--
llee®®kkAA®®ssuukkrrbbss''ssIIhhnnuueennAAeebb""kkSSggeeTT  eehhIIyyssƒƒaannTTUUttrrbbss''sshhPPaaBBssUUeevvoott®®bb
ccSSPP~~MMeeBBjjeennAAeebbIIkkddEEddll,,  EEddll®®ttUUvvVVnnddwwkknnSSeeddaayy®®kkuummPPaarrFFaarrII  ..  eeddaayy®®ttUUvvVVnn
ssmm∏∏aassnn__  BBIIvviiTT¥¥¨s̈sII√√ss--rr""UUmm""gg''  eennAAEExxFF~~ËË11997700,,  ssIIhhnnuuVVnnEEff¬¬ggffaa  ––  ««CCaaddMMbbUUgg,,  xxMM∆∆¨¨
kkrruuNNaaKKiittffaa  ssUUeevvoottnnwwggKKSS®®TTxxMM∆∆¨,̈,  bb""uuEEnn††  eennAAeeBBllxxMM∆∆¨F̈F¬¬aakk''eeccjjBBIIGGMMNNaacc,,  ssUUeevvoott
eeVVHHbbgg''xxMM∆∆¨ëeccaall»»  ..  eeBBllee®®kkaayymmkkeeTToott,,  eennAA´́ff©©TTII1133eemmssaa11997711,,  ‰‰eebb""kkSSgg,,
ssIIhhnnuuVVnnbbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjPPaaBBllII√√ggCCUUrrcctt''rrbbss''KKaatt''  ssII††BBIIGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaa´́nnrrddΩΩaaPPii--
VVllssUUeevvoott  ––  ««  rruussßßII¨K̈KiittffaaxxMM∆∆¨C̈CaaGGaayy""ggrrbbss''cciinn  ..  ssUUmm∫∫IIbbuu®®ttrrbbss''xxMM∆∆¨k̈krruuNNaa,,  nnii
ssßßiitteennAAmmUUssËË®®ttUUvvvvaayy®®bbttbb''  CCaammYYyymmiitt††PPkkii††TTSSggLLaayy  EEddllVVnnccaatt''TTuukkxxMM∆∆¨C̈Caaeess††
ccEEddllee®®bbIIGGMMNNaaccpp††aacc''kkaarr  ..  ≤≤LLËËvv,,  rrddΩΩaaPPiiVVllssUUeevvoottnniiggGGaallWW¬¬mm""gg''xxaaggeekkIIttpp††ll''
GGaahhaarrUUbbkkrrNN__eeTTAABBYYkknniissßßiitthh√√aassIIuuss  EEddll®®ttUUvvVVnnbbJJÇÇËËnneeddaayyllnn''--nnll''  ..
rruussßßII¨m̈miinnccUUllcciitt††BBYYkkGGggmmççaass''eeTT,,  eeKK®®ssLLaajj''GG~~kkssaaFFaarrNNrrddΩΩ,,  eeTTaaHHbbIIeennAAkk~~¨g̈g
kkNN††aabb''́́ ddrrbbss''cc®®kkBBttii††nniiyymm  ddUUcceennAAPP~~MMeeBBjjkk**eeddaayy»»  ..

eennAAqq~~SS11996655,,  eeddaayykkaarrJJrrxx¬¬ÁÁnnBBIIllkk≈≈NN:CCaa««GGaayy""ggeennAAkk~~¨g̈gkkNN††aabb''́́ ddrrbb--
ss''cciinn»»,,  bbnnÊÊaabb''BBIIVVnnvvaayy®®bbhhaarrCCaajjwwkkjjaabb'',,  eeyyaaggttaammssMMeennooggrrbbss''KKaatt''
««yyYYnnvvaattTTIInniiyymm»» BBII®®KKaammuunn,,  ssIIhhnnuuVVnnccUUllrrYYmmCCaammYYyyTTssßßnnkkffaacciinn  ««ssÂÂggaamm
rrMMeeddaaHH®®bbCCaaCCnn»»yyUUrrGGEEgg√√gg  rrbbss''®®bbCCaaCCnn≤≤NNÎÎËËcciinn  ..  eeddaayyeePP¬¬ccKKiittffaa,,  CCaaee®®ccIInn
®®KKaa,,  KKaatt''VVnnccaatt''TTuukkyyYYnnttaammpp¬¬ËËvvkkaarr  CCaa««GG~~kkeellbbTTwwkkddIIEExxµµrr»»,,  ssIIhhnnuummiinnVVnnrraa
EErrkkeeTTeeddIImm∫∫II®®bbkkaassffaa  ––  ««eebbIIee®®BBggvvaassnnaatt®®mmUUvv[[  xxMM∆∆¨k̈krruuNNaaeekkIIttmmkkCCaaCCnnCCaattii
eeyyookkNNaammeennaaHH,,  xxMM∆∆¨n̈nwwggeeFFII√√CCaaeeyyookkkkuuggttSSggBBIIeennAAkkUUnnxxIIçç»» ..

®®bbeeyyaaKKdd**mmaannGGttƒƒnn&&yyFF©©nn''FF©©rrssMMrraabb''GGnnaaKKttkkaalleennHH  mmiinn®®ttwwmmEEtt®®ttUUvvVVnn®®bb
kkaass  nniiggffttTTuukknnaa{{kkaassssmm∏∏aassnn__  EEddllssIIhhnnuuVVnnpp††ll''eeTTAA®®kkuummvviiTT¥¥¨T̈TUUrrTTssßßnn__
GGaaeemmrriikkSSgg  eeGG˘̆bbIIuŭ̆ ssIIuŭ̆   bb""uueeNNˆâaHHeeTT  KKWWssIIhhnnuuVVnnddaakk''[[ccuuHHppßßaayyeeLLIIggvviijjkk~~¨g̈geellxx
TTII11´́nnTTssßßnnaavvddII††nneeyyaaVVyy  ««ssggmmrraa®®ss††nniiyymm»» EEddllxx¬¬ÁÁnnKKaatt''CCaannaayykk,,  eennAA
EExxssIIhhaa11996655  ..

ssIIhhnnuummiinnVVnnrrgg''ccSSrrhhUUttddll''eesscckkII††®®bbkkaasseennHH,,  EEddlleessIIÊÊrrEEttCCaapp¬¬ËËvvkkaarr,,
eeddIImm∫∫IIbbgg˙ȧajjBBIIGGII√√EEddllCCaaGGttƒƒnn&&yyccMMeeJJHH  ««GGBB¥¥aa®®kkwwttPPaaBBEExxµµrr»» ssMMrraabb''rrUUbbKKaatt''  eennAAccMM
eeJJHHmmuuxxBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††yyYYnneeTT  ..  ccaabb''BBIIqq~~SS11995555  KKaatt''VVnnbbeeNN††aayy[[BBYYkkeeCCOOnn
eellOOnnnniiyymmyyYYnn  eePPoossxx¬¬ÁÁnnmmkkkkmmıı¨C̈Caa  ..  eennAAqq~~SS11996633,,  eemmddwwkknnSS««rrNNssiirrßßrrMMeeddaaHH
yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg»»  nniiggmmiinnEEmmnnff~~aakk''ee®®kkaamm  VVnnmmkkss~~aakk''eennAA®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ……ttaammssƒƒaannII--
yy__ssMMrraabb''llMMEEhhrr®®bbbbmmaatt''ssmmuu®®TT    EEddllmmaannrrmmnniiyyPPaaBBCCaagg´́®®BBmm""aaKKIIss__  ..    ddUUccCCaa
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kkrrNNIIrrbbss''  ®®ttaann''--bbflflUUeeKKoomm,,  ssmmaaCCiikkssPPaa´́nnrrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg,,  eehhII--
yyeennAACCMMnnaann''eennaaHH  CCaa®®bbFFaann´́nnKKNN:kkmmµµkkaarrxxaaggTTMMnnaakk''TTMMnnggee®®kkAA®®bbeeTTss  ……CCaarrddΩΩ
mmÂÂnnII††́́ nn®®kkssYYggkkaarrbbrreeTTssrrbbss''««rrNNssiirrßß»»eeyyookkkkuugg  ..

eekkIItteennAAqq~~SS11992200  ‰‰kkggffII,,  ®®ttaann''--bbflflUUeeKKoomm  CCaa®®bbFFaann´́nnsshhPPaaBBnniissßßiittrrMMeeddaaHH
nniiggCCaassmmaaCCiikk´́nnKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarrmmCCŒŒwwmmrrbbss''KKNNbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  ..  kk~~¨g̈gzzaa
nn:eennHH,,  eennAAqq~~SS11994466,,  eeKKoommCCaa®®bbttiiPPUUrrbbss''bbkkßßkk~~¨g̈gKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarrmmCCŒŒwwmm  ««eelloonn
eevvoott»» eehhIIyy®®BBmmCCaammYYyyKK~~aa  CCaaGGnnuu®®bbFFaannEEpp~~kkeessddΩΩkkiiccçḉ́ nnrrddΩΩaaPPiiVVllbbeeNN††aaHHGGaa--
ssnn~~rrbbss''hhUU--CCIImmiijj  ..  rrhhUUttddll''kkiiccçç®®BBmmee®®BBoogg®®kkuugghhßßWWEENNvv,,  ®®ttaann''--bbflflUUeeKKoommVV
nnddwwkknnSSTT&&BB´́®®BBeeyyookkmmiijj,,  VVnn®®bbmmUUllppMM††¨n̈niissßßiitt  eehhIIyyVVnneeFFII√√TTMMnnaakk''TTMMnnggCCaaee®®ccII
nn  CCaammYYyy´́ddeeCCIIgghhUU--CCIImmiijj  ..  eennAAqq~~SS11995544,,  eeKKoomm  VVnnssMMeerrcccciitt††eeTTAAhhaaNNUUyy
bb""uuEEnn††VVnn®®ttLLbb''eeddaayyssmm©©aatt''mmkkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggvviijj  eennAAqq~~SS11996600  ..  ®®ttaann''--bbflflUUeeKKoomm
®®ttUUvvVVnnccaatt''TTuukkCCaa  ««CCnn®®kkhhmm»»  eeddaayymmiitt††ccaass''@@  ..  bbnnÊÊaabb''BBIIVVnnddwwkknnSSKKNN®®bb
ttiiPPUÚ́ nnrrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  kk~~¨g̈gkkiiccççkkaarrnnaa®®kkuuggVV""rrIIsseennAAqq~~SS11996699    ®®ttaann''--  

®®ttaann''--bbflflUUeeKKoomm  nniigg  nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  
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bbflflUUeeKKoommVVnnkk¬¬aayyCCaarrddΩΩmmÂÂnnII††eennAAkk~~¨g̈gkkaarrddwwkknnSS´́nn««rrddΩΩaaPPiiVVllbbddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaass
nn~~»»  rrbbss''eeyyookkkkuugg  ..

eennAAEExxkkkk˚d̊daa11996633,,  kk~~¨g̈gPPUUmmii®®KKwwHHmmYYyyeennaaTTII®®kkuuggEEkkbb  ®®bbbbttaammeeqq~~rrssmmuu®®TT´́nn
QQUUggssmmuu®®TTeessoomm,,  ®®ttaann''--bbflflUUeeKKoomm  VVnnTTTTYYllGG~~kkssaarrBBtt··mmaannCCaaVVrrSSgg  hhßßflflkkhhßß__
hhßßaahh√√""aa  EEddlleeKKoommVVnnpp††ll''kkaarrssmm∏∏aassnn__mmYYyy  EEddllssaarrBBtt··mmaann  LLWWmm""uugg  VVnn
yykkmmkkccuuHHppßßaayyeennAA´́ff©©TTII2244ssIIhhaa11996633,,  eehhIIyyeennAA{{kkaasseennaaHH  eeKKoommssMMEEddgg
eeddaayyssµµ&&®®KKcciitt††  nnUUvveesscckkII††ssggÙÙwwmmssMMrraabb''GGnnaaKKtt´́nnyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..

eeKKVVnneeXXIIjj®®ttaann''--bbflflUUeeKKoommppggEEddrr  eennAA®®kkuuggPP~~MMeeBBjjkk~~¨g̈gqq~~SS11996655  bb""uuEEnn††mm††gg
eennHHttaammpp¬¬ËËvvkkaarr  kk~~¨g̈gnnaammCCaabbuuKKlliikkTTII22´́nnKKNN®®bbttiiPPUUrrbbss''rrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHeeyyookkkkuu
gg  nnaa{{kkaassssnnii~~ssiiTT´́nn®®bbCCaaCCnn≤≤NNÎÎËËcciinn  EEddlleerroobbccMMeeLLIIggeeddaayyeess††ccssIIhhnnuu..
®®ttaann''--bbflflUUeeKKoommVVnnGGmmddMMeeNNIIrr  eemmddwwkknnSS´́nnKKNN®®bbttiiPPUU  vviijj--ttaann''ppaatt,,  CCaaGGnnuu®®bbFFaa
nnnniiggCCaaGGKKeellxxaaFFiikkaarr´́nnrrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHeeyyookkkkuugg  EEddlleennAAeeBBlleennaaHHCCaa®®bbFFaann
´́nnrrddΩΩaaPPiiVVllbbddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~eeyyookkkkuugg  ..  eeddaayyssaarr®®ttaann''--bbflflUUeeKKoomm
VVnnTTTTYYllGG~~kkssaarrBBtt··mmaann22--33nnaakk''eennAAkk~~¨g̈gbbnnÊÊbb''EEddlleeKKoommss~~aakk''eennAA‰‰ssNNΩΩaaKKaarr
mmeennaarrmm¥¥  kk~~¨g̈g®®kkuuggPP~~MMeeBBjj,,  eeKKoommVVnnkktt''ssMMKKaall''ffaa  vviijj--ttaann''ppaatt  ®®ttUUvvVVnnkkaarrJJrr
hhµµtt''cctt''  eeddaayy««eeCCIIggxx¬¬SSggBBIIrrbbIInnaakk''́́ nn®®kkssYYggssnnii††ssuuxxEExxµµrr»»  ..  ®®kkuummGGggrrkkßßTTSSgg
eennHH    ®®ttUUvvVVnnccaatt''ttSSggssMMrraabb''eesscckkII††®®ttUUvvkkaarrrrbbss''BBYYkkeemmddwwkknnSS´́nnrrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHCCaa
ttiieeyyookkkkuugg  nniiggKKNN®®bbttiiPPUUkkuummµµ¨ÿynniiss††dd´́TTeeTToott  ttaammbbJJÇÇaappÊÊaall''BBIIssIIhhnnuu  ..

®®bbmmuuxxrrddΩΩEExxµµrreeBBlleennaaHH  VVnnTTTTYYlleemmddwwkknnSSeeppßßggeeTToott  rrbbss''rrNNssiirrßßrrMMeeddaaHH
CCaattiieeyyookkkkuuggCCaaee®®ccIInneellIIkk,,  ««ssaa®®ss††aaccaarr¥¥»»  eegg√√øøgg--vvaa""nn''eehhoovv,,  CCaaGGggTTUUtteeKKaaccrr
EEddllCCaa««GG~~kkpp††ll''BBtt··mmaannssmm©©aatt''»»rrbbss''®®VVhh,,  eebbsskkkkmmµµmmYYyykk~~¨g̈gccMMeeNNaammeebbss
kkkkmmµµTTUUttddMMbbUUggTTSSggLLaayyrrbbss''GGggkkaarreennHH  ..  kk~~¨g̈geeBBll  eegg√√øøgg--vvaa""nn''eehhoovv  mmkkttSSgg
ttMMNNaaggGGccií́ ÂÂnn††yy__eennAAPP~~MMeeBBjj  kk~~¨g̈g´́ff©©TTII1199  kkkk˚d̊daa  11996666,,  ssIIhhnnuuVVnnBBnn¥¥ll''CCaa
bbnnÊÊaann''  eeTTaaHHCCaappÊÊ¨ÿynnwwggBBiiFFIIkkaarr  nnUUvvllkk≈≈nnii††kk:ssMMrraabb''TTUUtt ..  GGMMeeNNIIHHtteeTTAA,,  rrNNssiirrßßrrMM--
eeddaaHHCCaattiieeyyookkkkuugg  mmaannGGPP&&yy‰‰kkssiiTTiiÏÏssMMrraabb''ssƒƒaannTTUUtt ..  PPaaBBmmiinnGGaaccbb""HHJJll''VV
nnkk~~¨g̈gkkaarreeqqII¬¬yyqq¬¬ggKK~~aa  CCaavvttƒƒ¨k̈k®®mmkk~~¨g̈grrbbbbssIIhhnnuu  EEddllxxuuTTÊÊkkaall&&yyggggiittmmYYyymmaann
ddMMeeNNIIrrkkaarrCCaanniiccçç--  TTMMnnaakk''TTMMnnggvviiTT¥¥¨-̈-TTUUrreellxxCCaammYYyyrrddΩΩaaPPiiVVlleeyyookkkkuugg  eeddaayy
rrddΩΩaaPPiiVVllbbddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~eeyyookkkkuugg  eennAABBMMuuTTaann''mmaannrrddΩΩFFaannII,,  eeKKyyll''GGMMBBII
kkaarree®®bbII®®VVss''EEddllrrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHCCaattiieeyyookkkkuuggccaatt''EEccgg  ttaammrryy:ssƒƒaanniiyyppßßaa--
yyeennAAPP~~MMeeBBjj  ..ll..  ssIIhhnnuummiinnVVnnrruujjrraaeeTT  kk~~¨g̈gkkaarrccaatt''TTuukk  eegg√√øøgg--vvaa""nn''eehhoovv  CCaa
««GGggTTUUttxxııgg''xxııss''  EEddllee®®ttkk®®ttGGaalleeddaayyTTMMnnuukkTTuukkcciitt††  nniiggkkaarreellIIkktt´́mm¬¬BBIIeeyyII
gg»»  ..  

ssIIhhnnuu,,  eeddaayyGGnnuuvvtt††CCaaffIIµµmm††ggeeTToottnnUUvv  ««  kkaarrssgg˚t̊t''bbJJÇÇaakk''ddMMeeNNIIrrkkaarr    eeddaayy
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®®ttYYttBBiinniitt¥¥kkaarrvviivvtt††nn__»»,,  VVnneeVVHHCCMMhhaannCCaaeellIIkkddMMbbUUggeeTTAArrkkeeyyookkkkuugg,,  EEddllVVnn
®®bbkkaassCCaapp¬¬ËËvvkkaarr  GGMMBBIIkkaarrssMMeerrcccciitt††rrbbss''eeKK  ««eeddIImm∫∫IITTTTYYllssaall''  nniiggeeKKaarrBB®®BBMMEEddnn
bbccçç¨b̈b∫∫nn~~rrbbss''EExxµµrr»»  EEtteennAA®®ttwwmmeeBBllCCiittmmYYyyqq~~SSbbnnÊÊaabb''mmkk,,  kk~~¨g̈g´́ff©©TTII66  mmiiffuunnaa
11996677  ttaammrryy:lliixxiittrrbbss''  eegg√√øøgg--hhWWuu  ff,,  CCaa®®bbFFaannssPPaarrbbss''KKNN:kkmmµµaaFFiikkaarr
mmCCŒŒwwmmkk~~¨g̈grrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHCCaattiieeyyookkkkuugg  ..  BBIIrrqq~~SSee®®kkaayymmkk,,  ssIIhhnnuuTTTTYYllssaall''
rrddΩΩaaPPiiVVllbbddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~eeyyookkkkuuggttaammpp¬¬ËËvvkkaarr  EEddllCCaakkaarr®®bbqqSSggTTSSgg
®®ssuuggCCaammYYyyrrddΩΩaaPPiiVVll®®ssbbcc∫∫aabb''eennAAyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg,,  eehhIIyyeennAA´́ff©©TTII1166  mmiiffuunnaa
11996699,,  eegg√√øøgg--vvaa""nn''eehhoovv  ®®bbKKll''ssaarrttSSggeeTTAAssIIhhnnuu  kk~~¨g̈gzzaann:xx¬¬ÁÁnnCCaa‰‰kkGGKKrrddΩΩTTUU
tteeyyookkkkuugg  ..  eeddaayybbnn††ttaammGGII√√EEddllKKaatt''eehhAAffaa  nneeyyaaVVyy««GGBB¥¥aa®®kkiitt»»rrbbss''
KKaatt'',,  ssIIhhnnuuVVnnTTTTYYllssaarrttSSggBBII  eegg√√øøgg--ffuugg,,  ‰‰kkGGKKrrddΩΩTTUUtt´́nnssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®bb
CCaaFFiibbeettyy¥¥yyYYnnxxaaggeeCCIIggeennAAkkmmıı¨C̈Caa  ..

ssIIhhnnuuBBMMuuEEmmnnmmiinnddwwggeeTTffaa  ttSSggBBIIee®®ccIInnqq~~SSmmkkeehhIIyy  kkggkkmm¬¬SSggyyYYnnxxaaggeeCCIIgg
nniiggeeyyookkkkuuggVVnnmmkkttSSggeennAAttaammEEpp~~kkTTSSggLLaayy  EEddllmmiinnssUUvvssMMbbUUrr®®bbCCaaCCnnkk~~¨g̈g
rraaCCaaNNaacc®®kk,,  eennAAeexxtt††nnaannaaxxaaggPPUUmmiiPPaaKK¯̄ssaann  ..  eennAAxxNN:EEddllKKaatt''VVnnTTTTYYll
ssaall''rrddΩΩaaPPiiVVllååTTÊÊaamm  KKWWrrddΩΩaaPPiiVVllbbddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~eeyyookkkkuugg,,  ssIIhhnnuuCCMM
TTaass'',,  ®®BBmmeeBBllKK~~aanniiggCCaaeellIIkkTTIImmYYyy,,  ddll''kkaarrkkaann''kkaabb''eennAAeellIIEEpp~~kkmmYYyyccMMnnYYnn´́nn
eexxtt††TTSSggLLaayyrrbbss''EExxµµrr  eeddaayyBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††yyYYnn  ..  kk~~¨g̈gssnnii~~ssiiTTssaarrBBtt··mmaann
rrbbss''KKaatt''  eennAA´́ff©©TTII1111  mmiiffuunnaa  11996699  ssIIhhnnuuVVnnGGHHGGaaggffaa  kk~~¨g̈geexxtt††rrttnnKKIIrrIIEEddll

eess††ccssIIhhnnuukkMMBBuuggbbgg˙ȧajjEEppnnTTIICCMMrrkkeeyyookkkkuuggeennAAeellIITTwwkkddIIEExxµµrrddll''BBYYkk

GG~~kkkkaaEEsstt  ((´́ff©©TTII2288  mmiinnaa  11996699))
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CCaabb''nnwwggyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg,,  BBYYkkeeyyookkkkuuggnniiggyyYYnnxxaaggeeCCIIgg  ««VVnnmmkkttSSggeennAACCaaee®®sscc
ttaammPPUUmmiiTTSSggLLaayykk~~¨g̈gttMMbbnn''nnaannaa  EEddllssiiƒƒtteennAAqq©©aayyBBIIpp¬¬ËËvvKKmmnnaaKKmmnn__,,  bb""uuEEnn††ssMMbbUUrr
eeddaayyCCIIrrCCaattii  eehhIIyyee®®ssaacc®®ssBBeeddaayyTTeenn¬¬,,  ssÊÊwwgg,,  EE®®BBkkCCaaee®®ccIInn  ..  BBYYkkkkuummµµ¨ÿynnii
ss††yyYYnnVVnnEEttggttSSgg  ««GGPPiiVVll»»mmYYyyssMMrraabb''BBYYkkeeKK  ««EEddllmmaannmmnnuussßß®®bbEEhhll
6600nnaakk''  ®®bbddaabb''eeddaayykkSSeePPII¬¬ggss√√&&yy®®bbvvttii††cciinn  nniigg®®KKaabb''EEbbkk  eennAAee®®kkaammbbJJÇÇaarrbbss''
BBYYkkeeKK»»,,  EEddllqq¬¬ggkkaatt''  ««mmYYyyEExxmm††gg  ttaammPPUUmmiieeddIImm∫∫IIeeXXaassnnaaeennAATTIIeennaaHH»»  ..  kk~~¨g̈g{{--
kkaassssnnii~~ssiiTTssaarrBBtt··mmaanneennHH  ssIIhhnnuuccaabb''eeppII††mmeebbIIkkkkkkaayyGGMMBBIIrrbbbbeePPrrvvkkmmµµEEdd--
llssaabb®®BBYYss  eeddaayyBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††yyYYnnnniiggBBYYkkPP~~aakk''ggaarrrrbbss''eeKK  EEddllrrss''eennAAttaamm
PP~~MMkk~~¨g̈gttMMbbnn''TTSSggeennHH    ««GG~~kkPPUUmmiiTTSSggLLaayyEEddlleessµµaaHH®®ttgg''CCaammYYyyrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr
®®ttUUvvVVnnssmm¬¬aabb''eeccaallttaamm®®bbBB&&nnÏÏcc∫∫aass''llaass''  ..  eeddIImm∫∫IIssmm¬¬aabb''CCnnTTSSggeennHH  mmuunnddMMbbUU
ggeeKKccgg´́ddeeCCIIgg  rrYYccmmkkkkccggrrwwttkkeeddaayyEExxßß  ……KKaabbkkeeddaayyddMMbbggÚÚssßßII»»  ..

kkggTT&&BB´́nnrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll,,  eeddaayyKKµµaannee®®KKOOggGGaavvuuFF®®KKbb''®®KKaann'',,  mmiinnGGaacckkMMccaatt''VV
nneeTT  nnUUvvGGMMeeBBIIQQ¬¬aannJJnneennHH,,  EEddllssiiƒƒtteennAAee®®kkaammkkiiccççkkaarrJJrrssMMggaatt''BBII®®bbmmuuxxrrddΩΩEExxµµrr
..  mmiinnEEttbb""uueeNNˆâaHH,,  ccaabb''BBIIqq~~SS11996666,,  ttaammbbJJÇÇaaBBIIssIIhhnnuu,,  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllVVnnGGnnuuJJÔÔaa
ttllkk''eeTTAA[[eeyyookkkkuugg  nnUUvvGGgg˚r̊r8800,,000000eettaann  KKiittCCaa®®VVkk''dduull¬¬aarr  ..  eellIIssBBIIGGgg˚r̊r
mmaannkkaarrrrtt''BBnnÏÏeeKKaa  ®®kkbbII  ®®CCUUkk  ®®kkNNaatt''  kkgg''rrffyynn††  ssJJÔÔaaGGggrr  CCaammYYyyeeyyookkkkuugg  ..
kkaarrllkk''ddUUrrTTSSggeennHH®®ttUUvvVVnnKKiittCCaa®®VVkk''eerroollEExxµµrr  ……CCaadduull¬¬aarrhhuuggkkuugg  ..  ssnnßßwwmm@@
EEddllkkaarrrrtt''BBnnÏÏTTSSggeennHHkkaann''EEttrrIIkkddaallbbnnii††ccmm††gg@@,,  mmYYyyEEpp~~kk´́nnTTwwkk®®VVkk''dd**FFMMeeFFgg
VVnnFF¬¬aakk''kk~~¨g̈gkkNN††aabb''́́ ddrrbbss''QQµµÁÁjjcciinnnniiggeeyyookkkkuugg  EEddllkk¬¬aayyeeTTAACCaammeeFF¥¥aaVV--
yymmYYyyssMMrraabb''BBYYkkeennHH  kk~~¨g̈gkkaarreeFFII√√ssmmııaaFFeellIIrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll ..

ssIIhhnnuuKKµµaannGGnnuuPPaaBBeeddIImm∫∫IIeerrIIbbMMrrHH,,  ee®®JJHHKKaatt''BBMMuuEEmmnnmmiinnddwwggeeTTffaa  ®®kkssYYggtt®®mmYYtt
TTSSggmmUUllssiiƒƒtteennAAee®®kkaammkkaarrkkaann''kkaabb''rrbbss''GGflfl˜˜uu--mm""aaNNUUrriinn  EEddll®®ttUUvvCCaabbgg®®bbuussrrbbss''
CCaayyaa´́nn®®bbmmuuxxrrddΩΩEExxµµrr ..  mm""¥¥aaggeeTToottppßßaarrllkk''TTMMnniijjTTSSggeennHH  mmaannddMMeeNNIIrrkkaarrttaamm
ssMMddIIppÊÊaall''mmaatt''  ddUUccKK~~aannwwgg  kkaarrGGnnuuvvtt††nn__EEbbbbeennHHeennAAttMMbbnn''GGaassIIuuCCaammYYyy««GGaahhrr&&NN--
nnIIhhrr&&NN»»,,  CCaa®®kkuummhhflfluunneessddΩΩkkiiccççccMMrruuHH  mmaannbbnnÊÊ¨k̈keellIIrraall''®®bbttiibbttii††kkaarr««nnSSeeccjj--nnSS
ccUUll»»  EEddll®®ttUUvvVVnnbbeeggII˚t̊teeLLIIggeennAAqq~~SS11996633  kk~~¨g̈g{{kkaasseeFFII√√CCaattUUbbnniiyykkmmµµeessddΩΩ
kkiiccçç  bbnnÊÊaabb''BBIIkkaarrTTaatt''eeccaallnnUUvvCCMMnnYYyyGGaaeemmrriikkSSgg  ..  eennAAqq~~SS11996666,,  ®®kkuummhhflfluunn®®ttUUvvccUUll
kk~~¨g̈grrddΩΩËËbbnniiyykkmmµµ  ..

KKWWccaabb''BBIIkkaallbbrriieeccœœTTeennHH  EEddllkkaarrrrtt''BBnnÏÏeeTTAA[[eeyyookkkkuugg  VVnneeLLIIggddll''kkMMrriitt
TTUUllMMTTUUllaayybbMMppuutt  eeddaayymmiinnrrYYmmbbJJççËËll®®ttwwmmEEttkkaarrpp††ll''nnUUvvpplliittppllCCaaeess∫∫øøggGGaa
hhaarr  nniiggssMMeellookkbbMMJJkk''bb""uueeNNˆâaHHeeTT  bb""uuEEnn††kkaann''EEttFF©©nn''xx¬¬SSgg  KKWWkkaarrbbJJÇÇËËnnCCaaee®®KKOOggGGaa--
vvuuFF  nniiggssmm∏∏aarr:ccMMVVMMgg  ..  ccaabb''BBIIEExxff~~ËË11996666eeTTAAddll''EExxeemmssaa11996699,,  ee®®KKOOggGGaavvuuFF
nniiggyyuueeTTÏÏaabbkkrrNN__TTmm©©nn''2211eettaann  EEddll®®ttUUvvssMMeeddAAeeTTAABBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††yyYYnn      VVnnmmkk



GGMMeeBBIIQQ¬¬aannJJnnrrbbss''yyYYnnmmkkeellIIkkmmıı¨C̈Caa   1100

ddll''kkMMBBgg''EEppeennAAkkMMBBgg''eessaamm  eehhIIyy®®ttUUvvVVnnbbJJÇÇËËnneeTTAAttMMbbnn''TTll''EEddnnEExxµµrr--yyYYnn  CCaa
TTIIEEddllkkggkkmm¬¬SSggeeyyookkkkuuggnniiggyyYYnnxxaaggeeCCIIggttSSggeennAA  ..  ttaammFFmmµµttaakkaarrddwwkkCCJJÇÇËËnn
ee®®KKOOggGGaavvuuFFBBIIkkMMBBuuggEEpp´́hhhh√√¨g̈g  eeddaayykkaatt''ttaamm®®bbeeTTssEExxµµrrnniiggllaavv  mmkkkkaann''TTIIttSSgg
TTSSggLLaayyrrbbss''eeyyookkkkuuggeennAAyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ®®ttUUvvmmaannccmm©©aayy22,,880000KK˘̆mm˘̆  ..  kk~~¨g̈gddMM
eeNNIIrrdd**llMMVVkkttaammpp¬¬ËËvvllMMhhUU--CCIImmiijj  EEddll®®bb®®BBiitt††eeTTAAVVnnEEtteennAAee®®kkAArrddUUvveePP¬¬øøgg  rrff
yynn††bbnnÊÊ¨k̈k1133,,880000ee®®KKOOgg  EEddllddwwkkee®®KKOOggGGaavvuuFFnniiggssmm∏∏aarr:sswwkk    VVnnmmkkBBIIssUUeevvoott
cciinn  nniigg®®bbeeTTsskkuummµµ¨ÿynniiss††eeppßßggeeTToott  ssMMrraabb''pp††ll''eeTTAA[[eeyyookkkkuuggeennAAyyYYnnxxaaggtt∫∫ËË
gg  ®®ttUUvvVVnnkkMMeeTTcceeddaayykkggGGaakkaassccrrNN__GGaaeemmrriikkSSgg  ..  bb""uuEEnn††,,  ccmm©©aayypp¬¬ËËvvBBIIkkMMBBgg''EEpp
kkMMBBgg''eessaammeeTTAA®®BBMMEEddnnEExxµµrr--yyYYnn  mmaannEEttCCaagg550000KK˘̆mm˘̆bb""uueeNNˆâaHH  eehhIIyy®®bbkkbbeeddaa
yyssnnii††ssuuxx®®KKbb''®®KKaann''  ..  kkaarrllkk''ee®®KKOOggGGaavvuuFF  kk**VVnnVVnnTTTTYYllkkaarrccUUllrrYYmmddUUccKK~~aa
CCaammYYyykkaarrrrtt''BBnnÏÏGGgg˚r̊r  nniiggpplliittpplleeppßßgg@@  BBIIssMMNNaakk''ssmmaaCCiikkrrbbss''®®kkuumm®®KKYY--
ssaarrppÊÊaall''́́ nnCCaayyaarrbbss''®®bbmmuuxxrrddΩΩEExxµµrr ..

xx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨p̈pÊÊaall''eennAAccggccSSJJkk¥¥eeBBccnn__kk~~¨g̈gssgg˚f̊faarrbbss''ssIIhhnnuueennAAqq~~SS11996688ffaa  ––  ««
eebbIIcc®®kkBBttii††nniiyymmGGaaeemmrriikkSSgghhflflaanneeFFII√√ssÂÂggaamm,,  EExxµµrrhhflflaannccMMeeNNjj»»  ..  bb""uuEEnn††,,  GGnniiccççaa
eennAAddMMNNaacc''qq~~SS11996688  kk~~¨g̈ghhiibb®®VVkk''CCaattiimmaannssll''EEtt114400llaanneerroollbb""uueeNNˆâaHH  kk~~¨g̈g
ccMMeeNNaammTTwwkk®®VVkk''EEddll®®ttUUvvmmaannddll''77,,000000llaanneerrooll  ssMMrraabb''ccMMNNaayykk~~¨g̈g®®bbeeTT--
ss  KKWW®®ttwwmmEEtt22%%  ..  FF©©nn''FF©©rrCCaaggeennHHeeTTAAeeTToott  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllVVnn®®bbkkaassbb††ËËrr®®kkddaass''
®®VVkk''550000eerroollffIIµµ  BBIIee®®JJHH®®kkddaass''®®VVkk''550000eerroollccaass''  ……®®kkddaass''FFaagg®®ttaavv  ®®ttUUvv
VVnneeyyookkkkuuggeeVVHHBBuummııeeddaayyEEkk¬¬ggbbnn¬¬MM  eeddIImm∫∫IIyykkmmkkTTiijjpplliittppll  FFnnFFaannrrbbss''
EExxµµrr  ssMMrraabb''eeFFII√√ssÂÂggaammeennAAyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  CCaaeellIIkkTTII22eehhIIyy  EEddllyyYYnnee®®bbIIeess~~øø
tteennHH  ..  kk~~¨g̈gPPaaBByynn††‰‰kkssaarr  ««≤≤NNÎÎËËcciinnVVrrSSgg»»  vvUU--kkuukkFFwwkk,,  EEddlleennAAqq~~SS11994466
CCaassmmaaCCiikk´́nnKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarrttssflflUUeeyyookkmmiijj  eehhIIyyeennAAqq~~SS11995555  CCaarrddΩΩmmÂÂnnII††́́ nn
rrddΩΩaaPPiiVVllee◊◊ddaayy,,  nniiyyaayyGGYYttGGaaggTTSSggjjjjwwmmffaa  ––  ««xxMM∆∆¨d̈dwwggffaa  hhUU--CCIImmiijj  VVnn
®®bbuuggee®®bboobbssÂÂggaammttssflflUUCCaammYYyyVVrrSSgg  ..  xxMM∆∆¨m̈maannmmiitt††PPkkii††eennAAkk~~¨g̈gEEpp~~kkrrddΩΩVVllhhiirrJJÔÔ
vvttƒƒ¨΅́ nn®®kkssYYgghhiirrJJÔÔvvttƒƒ¨r̈rbbss''hhUU--CCIImmiijj  ..  eeKKVVnnccaabb''eeppII††mmeeVVHHBBuummıı®®kkddaass''®®VVkk''
EEddllmmaannrrUUbbhhUU--CCIImmiijj,,  rrYYcceehhIIyyeeKKCCMMrruujj[[®®bbCCaaCCnnyyYYnnTTSSggGGss''TTUUTTSSgg®®bbeeTTss
ccaayyvvaayybbJJççËËllKK~~aa  CCaammYYyy®®kkddaass''®®VVkk''  ««BB¥¥aass»»  rrbbss''««FFnnaaKKaarr≤≤NNÎÎËËcciinnVVrrSSgg
»»  EEddllssMMrraabb''ccaayyvvaayykk~~¨g̈g®®bbeeTTssEExxµµrr  llaavv  nniiggyyYYnn  ..  eellaakkddwwggeeTTffaa  ®®kkddaass''
®®VVkk''hhUU--CCIImmiijjKKµµaannttMḾ́ lleennAAeellIIppßßaarrbb††ËËrr®®VVkk''GGnn††rrCCaattiiEEmmnn  bb""uuEEnn††®®kkddaass''®®VVkk''  ««
BB¥¥aass»»´́nn≤≤NNÎÎËËcciinnVVrrSSgg  ®®ttUUvvVVnnFFaannaaGGHHGGaaggeeddaayyGGaaCC∆∆aaFFrr´́nnGGaaNNaaNNiiKKmmVV
rrSSgg  ..  ddUUeecc~~HH  eeKKmmaannffvviikkaassMMrraabb''eeFFII√√ssÂÂggaamm  TTiijjee®®KKOOggGGaavvuuFF  nniiggeeccjj®®VVkk''eebboovv
ttßß[[GG~~kkrrddΩΩkkaarreennAAhhaaNNUUyy»»  ..  GGII√√@@TTSSggeennHHVVnnkknn¬¬ggppuutteeTTAAeehhIIyy  eehhIIyy®®ttUUvv
bbJJççbb''®®ttwwmmJJkk¥¥ssaarrPPaaBBrrbbss''ssIIhhnnuu  EEddll®®ttUUvvVVnnyykkmmkkppßßBB√√ppßßaayy    ttaammvviiTT¥¥¨¨
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sseemm¬¬ggGGaassIIuueennAA®®kkuuggVV""rrIIsskk~~¨g̈gqq~~SS11998899ffaa  ––  ««xxMM∆∆¨k̈krruuNNaaVVnnCCYYyyyyYYnnyy""aaggssMMeebbII
mm  kk~~¨g̈gnnaammGG~~kkeess~~hhaaCCaattiieennAACCiittxxaaggKK~~aa»»  ..  

kk~~¨g̈gEExxkkkk˚d̊daa11996699,,  eennAAPP~~MMeeBBjj,,  bbnnÊÊaabb''BBIIVVnnTTTTYYll  vviijj--ttaann''ppaatt  CCaapp¬¬ËËvvkkaarr
ttaammzzaann:CCaa®®bbFFaann´́nnrrddΩΩaaPPiiVVllbbddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~eeyyookkkkuugg,,  ssIIhhnnuu  BBIIrrEExx
ee®®kkaayymmkkVVnnccuuHHhhttƒƒeellxxaaCCaammYYyyrrddΩΩaaPPiiVVll´́nn®®kkuugghhaaNNUUyy  nniiggrrddΩΩaaPPiiVVll
eeyyookkkkuugg  ssMMrraabb''rrNNssiirrßßeennAAyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  eellII««kkiiccçç®®BBmmee®®BBooggJJNNiiCCÇÇkkmmµµnniigg
kkaarrbbgg''®®VVkk''»»  ..  kkiiccçç®®BBmmee®®BBooggeennHH  EEddllCCaakkaarrFFaannaaGGHHGGaagg  ®®ttUUvvVVnnssMMeerrcceeLLIIgg
®®ttwwmmEEtt  eeddIImm∫∫IIllaakk''bbMMVVMMggkkaarrbbJJççËËnnee®®KKOOggGGaavvuuFFeeTTAA[[eeyyookkkkuuggnniiggyyYYnnxxaaggeeCCIIgg
bb""uueeNNˆâaHH  EEddllBBllTTaahhaannBBII4400,,000000eeTTAA5500,,000000nnaakk''  VVnnmmkkttSSggTTIICCaaee®®sscc
kk~~¨g̈gEEddnnddIIEExxµµrr  ..  ®®ttgg''ccMMNNuucceennHHeehhIIyy  EEddllJJkk¥¥eessII~~rrrrbbss''  ssaaLL¨ẗt--ssrr  eennAA
®®kkuugghhaaNNUUyykk~~¨g̈gqq~~SS11996655--11996666  eeddIImm∫∫IITTTTYYllkkaarrGGnnuuJJÔÔaattssMMrraabb''kkaarrttssflflUUEEpp~~kk
GGaavvuuFF®®bbqqSSggssIIhhnnuueennAAkkmmıı¨C̈Caa  ®®ttUUvvVVnnbbddiieessFFBBIIeemmddwwkknnSSyyYYnn  eehhIIyyeemmddwwkknnSS
KKNN®®bbttiiPPUUyyYYnn  eeLL--yynn''  VVnnBBnn¥¥ll''TTSSgg  ssaaLL¨ẗt--ssrr  TTSSggEExxµµrreeyyookkmmiijjeennAA
hhaaNNUUyyffaa  ––  ««[[ppÌÌaakkkkaarrttssflflUUbbddiivvtt††nn__ssiinn  eehhIIyyrrgg''ccSSddll''eeyyookkNNaammTTTTYYll
VVnnCC&&yyCCMMnnHHeennAAyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg,,  eeBBlleennaaHHeeCCaaKKCC&&yy´́nnbbddiivvtt††nn__eennAAkkmmıı¨C̈CaannwwggeekkIItt
mmaanneeddaayyss√√&&yy®®bbvvttii††»»  ((bbJJIIÇÇeexxµµAArrbbss''bb""uull--BBtt,,  TTMMBB&&rrTTII3388))  ..  bb""uuEEnn††ee®®kkaayymmkk,,
KKMMeerraaggrrbbss''yyYYnn®®ttUUvvEE®®bb®®bbYYll  eeddaayyssaarrrrddΩΩ®®bbhhaarreennAAqq~~SS11997700  eehhIIyymmkkTTll''
eeBBlleennHH  mmttiiEExxµµrrxx¬¬HHyyll''®®ssbbttaammeesscckkII††GGHHGGaaggrrbbss''ssIIhhnnuuffaa  ––  ««vviinnaasskkmmµµ
eennAAkkmmıı¨C̈Caa  eekkIIttmmaann®®ttwwmmEEtteeddaayyssaarrrrddΩΩ®®bbhhaarreennAAqq~~SS11997700»»  ..

eennAABBIIee®®kkaayyLLbb''EELL´́nnGGBB¥¥aa®®kkiittPPaaBBrrbbss''KKaatt'',,  ssIIhhnnuuVVnnbbeeJJœœaatt  ««kkUUnn
eeccAACCaaTTIIeess~~hhaa»»rrbbss''KKaatt''  EEddllCCnnrrYYmmCCaattiiss¬¬ËËtt®®ttgg''TTSSggeennHH®®VVff~~aaeeddaayyeessµµaaHH
eeddIImm∫∫IIssiiƒƒtteennAACCaaGGBB¥¥aa®®kkiittBBiitt®®VVkkdd  ..  ccMMNNuucceennHHCCaabbuuBB√√eehhttuummYYyy  kk~~¨g̈gccMMeeNNaamm
bbuuBB√√eehhttuuFF©©nn''FF©©rrTTSSggLLaayy  EEddllVVnnbbgg˚C̊CaakkaarrEEbbkkVVkk''  rrvvaaggeess††ccssIIhhnnuunniigg®®bb
CCaarraa®®ss††EExxµµrr  ..  vviillvvll''kk~~¨g̈gnneeyyaaVVyy  nniiggeeCCaaKKCCSSeeddaayyGGPPiimmaannHHrrbbss''KKaatt'',,  ssII
hhnnuuBBMMuuVVnnddwwggxx¬¬ÁÁnneeTT  eehhIIyyCCaabbrraaCC&&yyrrbbss''KKaatt''  ..  bbrraaCC&&yyEEddllxx¬¬ÁÁnnKKaatt''ppÊÊaall''CCaa
GG~~kkeerroobbccMMeeddaayymmiinnddwwggxx¬¬ÁÁnnttSSggBBIIyyUUrrqq~~SSmmkk  ..  ssIIhhnnuummiinnVVnnddwwggeessaaHHffaa  hhaaNNUU
yyccgg''bbMMVVtt''rraaCCaaFFiibbeettyy¥¥EExxµµrr  ttSSggBBIÍ́ ff©©TTII99ssIIhhaa11994455  eeddaayybbJJÇÇaa[[EExxµµrreeyyoo
kkmmiijj77nnaakk''eeTTAAeeFFII√√BBll®®bbhhaarreennAAkk~~¨g̈grraaCCvvSSgg  ..  ssIIhhnnuuVVnnccaatt''TTuukkffaa  cciinnCCaammiitt††
TTIImmYYyy  EEddllGGaaccbbÂÂgg˚åabbyyYYnn,,  eeBBllNNaayyYYnnQQ¬¬aannJJnnEExxµµrr,,  eehhIIyyccaatt''TTuukkyyYYnn
CCaammiitt††TTIIBBIIrr  EEddllGGaaccbbÂÂgg˚åabbEExxµµrrkkuummµµ¨ÿynniiss††,,  eeBBllNNaaEExxµµrrkkuummµµ¨ÿynniiss††ccgg''rrMMllMMrraaCCaa
FFiibbeettyy¥¥,,  eeddaayyssggÙÙwwmmCCaanniiccççffaa  yyYYnnhhaaNNUUyyCCaaeeccAAhh√√aayyrrbbss''EExxµµrrkkuummµµ¨ÿynnii
ss††  eehhIIyyyyYYnn®®ttUUvvkkaarrrrUUbbKKaatt''CCaaggEExxµµrrTTSSggeennaaHH  ..  ((EEpp~~kkttaammddaannBBtt··mmaann  ttaammvviiTT¥¥¨¨
sseemm¬¬ggeennAAbbrreeTTss  GGaassIIuu--VV""ssIIuuhh√√iikk,,  ´́ff©©TTII1111eemmssaa11996688))  ..  eeddaayyeeCCOOCCaakk''yy""aa
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ggGGss''BBIIcciitt††ffaa  kkuummµµ¨ÿynniiss††eennAAGGaassIIuunnwwggVVnnCC&&yyCCMMnnHHeennAATTIIbbMMppuutt,,  ssIIhhnnuuVVnnccMM--
eeBBjjrraall''GGII√√@@eeddIImm∫∫IITTTTYYllVVnnkkaarrsseeNN††aass®®bbNNII  BBIIeemmkkuummµµ¨ÿynniiss††TTSSggeennHHeeTTAA
GGnnaaKKtt  ..

bb""uuEEnn††,,  mmYYyyqq~~SSmmuunnssnnii~~ssiiTTkkMMBBUUllrrbbss''®®bbCCaaCCnneennAA≤≤NNÎÎËËcciinn,,  ssIIhhnnuueeKKccmmiinn
ppuuttBBIIkkaarrssaarrPPaaBB  GGMMBBIIvvtt††mmaannrrbbss''eeyyookkkkuuggnniiggyyYYnnxxaaggeeCCIIggkk~~¨g̈gkkmmıı¨C̈Caa  ..  eennAA´́ff©©
TTII66mmiinnaa11996699,,  kk~~¨g̈g{{kkaassssnnii~~ssiiTTssaarrBBtt··mmaannmmYYyy,,  ssIIhhnnuuVVnneebbIIkkkkkkaayy««
ee®®KKaaHHFFMMkk~~¨g̈gGGnnaaKKttxxII¬¬  nniiggttaammkkMMNNtt''»»  EEddllbbNN††aallmmkkBBII««kkaarree®®CCoottccUUll´́nnBBYYkk
kkuummµµ¨ÿynniiss††yyYYnn»» ..  nnaassmm&&yyssnnii~~ssiiTTssaarrBBtt··mmaanneennHH,,  ssIIhhnnuuccggÌÌ¨l̈lbbgg˙ȧajjttaa
mmEEppnnTTIIrrbbss''eessnnaaFFiikkaarrddΩΩaann  GGMMBBIIttMMbbnn''TTSSggLLaayykk~~¨g̈g®®bbeeTTss  ««EEddllBBYYkkyyYYnnttSS
ggeennAAee®®ccIInn  EEffmmTTSSggkkaann''kkaabb''yy""aaggmmSSTTSSttaammPPUUmmiiPPaaKKxx¬¬HH»»  ..  ssIIhhnnuubbJJÇÇaakk''ffaa  ––
ttaammttMMbbnn''mmYYyyccMMnnYYnn  ««ddMMeeNNIIrrqq¬¬ggkkaatt''®®ttUUvvVVnnhhaammXXaatt''  eehhIIyyeeKK®®ttUUvvppÌÌaakkddMMeeNNIIrr
ee®®JJHHBBYYkkeeyyookkkkuuggnniiggeeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIggeennAATTIIeennaaHHee®®ccIInn»»  ..

eeBBjjmmYYyyqq~~SS11996699,,  ®®bbttiibbttii††kkaarrTTSSggLLaayy®®ttUUvvVVnnbbMMeeBBjjeeddaayykkggTT&&BBEExxµµrr
®®bbqqSSggBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††yyYYnn,,  bbJJIIÇÇrraayyrraabb''BBIIkkaarreeBBIIbb®®bbyyuuTTÏÏKK~~aa  ®®ttUUvvVVnneeccjjppßßaayy
eeTTooggTTaatt''  CCaammYYyybbJJIIÇÇeerroobbrraabb''BBIIkkaarrxxUUccbbgg''  ..  ssII††GGMMBBIIGG~~kkeeTTaass´́nnrrNNssiirrßßrrMMeeddaaHH
CCaattiieeyyookkkkuugg  EEddll®®ttUUvvccaabb''VVnnCCaaeeQQII¬¬yy  ssIIhhnnuuVVnn®®bbKKll''CCUUnnssƒƒaannTTUUtt´́nnrrddΩΩaa
PPiiVVllbbddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~eeyyookkkkuuggeennAAPP~~MMeeBBjj  ..  KKWWGGnnuueellxxaaFFiikkaarr´́nnKKNN:

eebbsskkkkmmµµTTUUtteennHH,,  eegg√√øøgg--VVDDuugg  ……sshheessvviikkrrbbss''eeKK  eegg√√øøgg--hh√√SSggKKiijj
EEddllVVnnccuuHHhhttƒƒeellxxaaTTTTYYllPPaarr::CCaaeerrooggrraall''eellIIkk      VVnnssaarrPPaaBBffaa      GG~~kkeeTTaass

BBYYkkeeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIggTTSSggGGss''eennHH  VVnn®®ttUUvveess††ccssIIhhnnuubbJJÇÇaa
®®bbKKll''eeTTAA[[ssƒƒaannTTUUttyyYYnneeyyookkkkuuggvviijj  ((´́ff©©TTII2299  kkkk˚d̊daa  11996699))
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eeyyookkkkuugg  mmaannssuuxxPPaaBBllÌÌ  eehhII
yyVVnnssMMEEddggkkaarrCCMMJJkk''KKuuNN
ccMMeeJJHHssbb∫∫¨r̈rssFFmm··  nniiggkkII††ss--
eeNN††aassrrbbss''ssIIhhnnuu  ..  eennAA´́ff©©
TTII44kkkk˚˚ddaa11996699,,  GG~~kkeeTTaass
eeyyookkkkuugg2200nnaakk''®®ttUUvvVVnneeddaaHH
EEllgg,,  eennAA´́ff©©TTII2299  eeyyookkkkuugg
5533nnaakk''eeTToottEEddll®®ttUUvvVVnnccaabb''
xx¬¬ÁÁnn  BBIIEExxvviicciiœœkkaa11996688  ®®ttUUvvVVnn
eeddaaHHEEllggeeTToott,,  eennAA´́ff©©TTII3311ttuu
llaa11996699  eeyyookkkkuugg9911nnaakk''
EEddllmmaann3388nnaakk''CCaaeePPTT®®ssII®®ttUU
vvVVnn®®bbKKll''eeTTAArrddΩΩaaPPiiVVllbbddii
vvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~eeyyookkkkuugg
vviijj,,  eennAA´́ff©©TTII1188vviicciiœœkkaa  mmaannkkaarr
eeddaaHHEEllggeeyyookkkkuugg2222nnaakk'',,
eennAA´́ff©©TTII1122FF~~ËË  ––  1111nnaakk'',,  eennAA
´́ff©©TTII2266FF~~ËË  ––  44nnaakk'',,  eehhIIyyTTIIbbMM
ppuutt  eennAA´́ff©©TTII2277mmkkrraa11997700
eeyyookkkkuugg1166nnaakk''  VVnnccaakkeecc
jjBBIICCMMrrMMXXMMuuXXSSggrrbbss''EExxµµrr  ..

mmYYyyEExxbbnnÊÊaabb''BBIIssnnii~~ssiiTT
ssaarrBBtt··mmaann,,  ssIIhhnnuuQQbb''llaa
kk''eelloommeess~~øøttrrbbss''KKaatt''  eeddaa--
ssaarrPPaaBBTTSSgg≤≤ttxxµµaass''eeGGoonn  eennAA´́ff©©TTII2222eemmssaa11996699ffaa  ––  ««BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††®®ttUUvvEEtt
TTTTYYllssaall''  nnUUvvrraall''GGII√√@@EEddllKKaatt''VVnnbbMMeeBBjj  eeddIImm∫∫IICCYYyyBBYYkkeeKKeennAAkkmmıı¨C̈Caa  ..  CCMMnnYY--
yyddll''eeyyookkkkuuggnniiggyyYYnnxxaaggeeCCIIgg  VVnnTTTTYYllBBIIkkmmıı¨C̈Caa  ssiiƒƒtteennAAeellIIvviiss&&yyTTUUttnniigg
vviiss&&yyssmm∏∏aarr: ..  kkmmıı¨C̈CaaVVnnpp††ll''kkaarree®®CCaammEE®®CCgg®®KKbb''EEbbbbeeppßßgg@@eeTToott  kk~~¨g̈gbbMMNNgg
[[eeyyookkkkuuggmmaannllTTÏÏPPaaBBssMMrraabb''ttssflflUU  CCaammYYyycc®®kkBBttii††nniiyymmGGaaeemmrriikkSSgg  eeddIImm∫∫IIdd--
eeNNII††mmyykkEEddnnddIInniigg‰‰kkrraaCC¥¥rrbbss''eeKKmmkkvviijj»»  ..

ccMMNNuuccxxkkcciitt††FF©©nn''mmYYyyeeTToottKKWW  ««mmhhaammiitt††cciinn»»  EEttmm††gg  EEddllccgg''rrMMllMMrraaCCaaFFiibb--
eettyy¥¥EExxµµrr  eehhIIyyeeFFII√√kkmmıı¨C̈Caa[[eeTTAACCaarrddΩΩkkuummµµ¨ÿynniiss††  ..  cciinn®®bbCCaammaanniittmmaannbbMMNNggeeFFII√√
[[bbddiivvtt††nn__vvbb∫∫FFmm··rrbbss''eeKK kk¬¬aayyeeTTAACCaaTTMMnniijjmmYYyyssMMrraabb''nnSSeeccjjeeTTAAee®®kkAA®®bbeeTTss

KKMMrrUUmmYYyy´́nneesscckkII††rraayykkaarrNN__  ––  xxaaggeeqq√√ggccuuHH
hhttƒƒeellxxaaeeddaayy  eegg√√øøgg--VVDDuugg      nniiggxxaaggss††SS
eeddaayyeellaakkeeDDOO--nnuuttKKwwmmssaann  ((ssBB√√́́ ff©©eellaakk

kkMMBBuuggrrss''eennAA‰‰sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  ..
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eehhIIyyCCnnNNaakk**eeddaayy  EEddllmmiinnEEmmnnCCaaGG~~kkeemm""AAnniiyymm  ®®ttUUvvVVnnccaatt''TTuukkCCaaCCnn®®bbttii
kkiirriiyyaa  ..    eeddaayyssggÙÙwwmmTTSSgg≤≤ttGGMMeeBBII  eeddIImm∫∫IIEEkkEE®®bbTTssßßnnvviiss&&yyrrbbss''eebb""kkSSgg  kk~~¨g̈g
nnaamm´́nnmmiitt††PPaaBB,,  ssIIhhnnuuVVnnbbJJÇÇËËnnrrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggkkaarrbbrreeTTsseeTTAAeebb""kkSSgg,,  nneerraatt††mm
PPUUrriissßßrraa,,  EEddllVVnnCCYYbbssnnÊÊnnaaCCaammYYyyCCUU--eeGGnnLLaayy  eennAA´́ff©©TTII1177ssIIhhaa11996688  ..
eeyyaaggttaammeesscckkII††rraayykkaarrNN__rrbbss''nneerraatt††nn--PPUUrriissßßrraaccMMeeJJHHssIIhhnnuu,,  nnaayykkrrddΩΩmm
ÂÂnnII††cciinnVVnnbbJJÇÇaakk''eeddaayy®®ttgg''@@ffaa  ––

««mmhhaabbddiivvtt††nn__vvbb∫∫FFmm··  ®®bbEEhhllmmaannCCHH≤≤TTiiÏÏBBlleeTTAAeellIIGGaaNNiikkCCnncciinneennAAkk
mmıı¨C̈Caa  ..  ®®CCYYtt®®CCaabbeeddaayyeesscckkII††eess~~hhaaccMMeeJJHHmmaattuuPPUUmmiirrbbss''xx¬¬ÁÁnn,,  GGaaNNiikkCCnncciinnTTSS
ggLLaayy  VVnnbbMMeeBBjjsskkmmµµPPaaBBeeddaayy‰‰gg@@  ..  CCaaGGMMeeBBIIEEddlleeKKGGaaccTTTTYYll®®BBmmVVnn
..  sseemm††ccnneerraatt††mm--ssIIhhnnuu®®TTgg''yyll''cc∫∫aass''eehhIIyy  ..  bb""uuEEnn††rrddΩΩaaPPiiVVllcciinn  mmiinnEEddll
VVnnCCMMrruujjGGaaNNiikkCCnnTTSSggeennHH  [[eeFFII√√GGnn††rraaKKmmnn__eeTTAAeellIIkkiiccççkkaarr´́ppÊÊkk~~¨g̈grrbbss''kkmmıı¨C̈CaaeeTT
..  ®®bbssiinneebbIIGGaaNNiikkCCnncciinnVVnnrrMMeellaaPPcc∫∫aabb''CCaaFFrrmmaannrrbbss''kkmmıı¨C̈Caa  kk~~¨g̈gnnaammCCaa®®bb
eeTTssmmaannGGFFiibbeettyy¥¥PPaaBB  mmaannssiiTTiiÏÏ  eeddIImm∫∫IIeeddaaHH®®ssaayybbJJ˙ȧaeennHH  ..  eeBBll®®ttLLbb''
vviijj  eeyyIIggssggÙÙwwmmffaa  sskkmmµµPPaaBBFFmmµµttaarrbbss''GGaaNNiikkCCnncciinneennAAkkmmıı¨C̈Caa  nniiggssiiTTiiÏÏrrbb
ss''eeKK  ®®BBmmTTSSggppll®®bbeeyyaaCCnn__®®ssbbcc∫∫aabb''  nniiggVVnnTTTTYYllkkiiccççkkaarrJJrrBBIIrraaCCrrddΩΩaaPPiiVV
llEExxµµrr»»  ..

eeddaayymmaannbbJJ˙ȧa[[eeVVHHBBuumm∏∏ppßßaayyeesscckkII††rraayykkaarrNN__xxaaggeellIIeennHH,,  ssIIhhnnuuVV
nnssrreessrrbbEEnnƒƒmmeeddaayyppÊÊaall''́́ ddffaa  ––  ««mmaanncciinnxx¬¬HH,,  hhwwuuHH,,  VVnnee®®CCoottEE®®CCkkeeddaayycc∫∫aa
ss''®®kkEELLtteeBBkk  eennAAkk~~¨g̈gddeegg˙˙IImm´́nnnneeyyaaVVyyrrbbss''EExxµµrr,,  eehhIIyyeennAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIrrbbss''
EExxµµrr  VVnnddwwkknnSSsskkmmµµPPaaBBxxaaggmmeennaaKKmmvviiCCÇÇaa  EEddllmmiinnssmm®®ssbbCCaammYYyyssiiTTiiÏÏnnaannaa
EEddllCCnnbbrreeTTsskk~~¨g̈g®®bbeeTTssmmYYyy  ®®bbkkbbeeddaayyGGFFiibbeettyy¥¥PPaaBB  eehhIIyyEEddllmmiinn
EEmmnnCCaa®®bbeeTTssrrbbss''xx¬¬ÁÁnnGGaaccTTTTYYllyykk,,  mmiinnssmm®®ssbbCCaaBBiieessss  CCaammYYyymmiitt††PPaa
BB≤≤ttllÌÌkk''kkkkrr  EEddllccggPPÇÇaabb''eebb""kkSSggnniiggPP~~MMeeBBjj  ttSSggBBIIqq~~SS11995566»»  ..

bb""uuEEnn††,,  eeddaayymmUUlleehhttuú́ nnPPaaBBeessaaHHGGeeggIIyykk~~¨g̈gkkaarrssnnÊÊnnaa  rrvvaaggCCUU--eeGGnnLLaayy
nniiggnneerraatt††mm--PPUUrriissßßrraa,,  xxaaggPPaaKKIIkkmmıı¨C̈Caa,,  eeKKVVnnTTSSggnniiyyaayyrrhhUUttddll''    kkaarreehhAAGGKK
rraaCCTTUUttEExxµµrr  ee®®TTOOgg--kkaagg  nniiggbbuuKKlliikk®®bbccSSssƒƒaannTTUUttTTSSggGGss''eennAA®®bbeeTTsscciinnkkuummµµ¨ÿy
nniiss††  [[®®ttLLbb''mmkkPP~~MMeeBBjjvviijj  ..  bb""uuEEnn††,,  TTMMnnaakk''TTMMnnggBBMMuu®®ttUUvvVVnnkkaatt''pp††aacc''eeTT  eehhIIyyttaa
mmkkaarrTTTTUUccssMMuuppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnBBIICCUU--eeGGnnLLaayy  ssIIhhnnuuyyll''®®BBmmTTuukkGGKKrraaCCTTUUttnniiggGGggPPaa
BBTTUUtteennAAeebb""kkSSggddEEddll  ..  bb""uuEEnn††eennAAccMMeeJJHHmmuuxxee®®KKaaHHff~~aakk''rrIIkkddaall´́nnvviiTTÏÏggßßnnaarreebboobb
eemm""AAnniiyymmeennHH,,  eennAA´́ff©©TTII11kkJJÔÔaa11996677,,  ssIIhhnnuuVVnnssMMeerrcccciitt††eeddIImm∫∫IIrrMMllaayyrraall''ss
mmaaKKmmmmiitt††PPaaBBcciinneennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTss  ..  ssIIhhnnuuVVnnbbgg˙ȧajjccMMeeJJHHmmuuxxGG~~kkssaarrBBtt··mmaann
GGMMBBIImmUUlleehhttuú́ nnddMMeeNNaaHH®®ssaayyeennHH  ––  ««ssmmaaKKmmTTSSggeennHH  VVnnkk¬¬aayyCCaaGGggkkaarrssMM
rraabb''eeXXaassnnaa  nniiggGGggkkaarrssMMrraabb''rrMMllaayyrrbbbbddwwkknnSS˘̆˘̆˘̆..    eeKKhhflflaannrrhhUUttddll''bbee®®ggoonn
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yyuuvvCCnn  kkmmµµkkrrrrbbss''eeyyIIgg  [[ee®®ccooggssrreessIIrreellIIkkkkiittii††ss&&BBÊÊrrbbss''bbuuKKlleennHH  bbuuKKll
eennaaHHeennAAbbrreeTTss˘̆˘̆˘̆»»  ..

KKWWsskkmmµµPPaaBBrrbbss''cciinnkkuummµµ¨ÿynniiss††nniiggkkaarrttSSggTTIIrrbbss''eeyyookkkkuuggdd**mmaannee®®KKaaHHff~~aa
kk''kk~~¨g̈gkkmmıı¨C̈CaaeennHHeehhIIyy  EEddllCCaakktt††aassMMrraabb''rruujj®®ccaannkkmmıı¨C̈Caa[[EEss√√ggrrkkssmmıı&&nnÏÏPPaaBBpp¬¬ËËvv
TTUUtteeLLIIggvviijj  CCaammYYyysshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  eennAAEExxeemmssaa11996699  bbnnÊÊaabb''BBII®®ttUUvvVVnnpp††aacc''
eennAAEExxååssPPaa11996655,,  eehhIIyybbnnÊÊaabb''BBIIkkaarrpp††aacc''TTUUttCCaammYYyykkUUeerr""xxaaggtt∫∫ËËgg,,  cciinnhh√√&&rrmm""UUss,,
yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  nniiggeessoomm  ..  bb""uuEEnn††,,  hhYYsseeBBlleehhIIyy,,  kkaarrssII~~rrrrkkCCMMnnYYyyEEpp~~kkeeyyaaFFaa
BBIIsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  ®®ttUUvvbbÂÂJJççaassKK~~aaCCaammYYyykkmmµµvviiFFIIrrbbss''  nniicc--ssuunn  EEddll®®VVff~~aaddkk
kkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSggeeccjjBBIIyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ttSSggBBIIqq~~SS11996688,,  eehhIIyykkaarrddkkkkggTT&&BBeennHH
CCaanniimmiitt††rrUUbb´́nnkkaarrffyyccuuHHnnUUvv≤≤TTiiÏÏBBllrrbbss''GGggkkaarr  ssnniiÏÏssJJÔÔaaGGaassIIuuGGaaeeKK~~yy__,,  eessGGaa
ttUU,,  EEddllssMMrraabb''®®bbqqSSggCCaammYYyy≤≤TTiiÏÏBBllrrbbss''kkuummµµ¨ÿynniiss††eennAAkk~~¨g̈gPPUUmmiiPPaaKK  ..

❑

kkaarr®®bbQQmmmmuuxxrrbbss''rrddΩΩaaPPiiVVll  llnn''--nnll''
CCaammYYyyeeyyookkkkuugg  nniiggyyYYnnxxaaggeeCCIIgg

ccaabb''BBIIqq~~SS11996677,,  ppÊÊ¨ÿyBBIIkkaarryyll''eeXXIIjjrrbbss''rraa®®ss††EExxµµrrss¬¬ËËtt®®ttgg'',,  kkiitt¥¥aannuuPPaaBB
ppÊÊaall''rrbbss''ssIIhhnnuu  VVnn®®ttwwmmEEttccuuHHffyybbnnii††ccmm††gg@@,,  bb""uuEEnn††ttaammBBiitt  eeddIImm∫∫IIQQaanneeTTAA
ddll''kkMMrriittTTaabbbbMMppuutt  eennAArrddUUvveekk††AA´́nnqq~~SS11996699,,  EEddlleeKKQQbb''rruujjrraakk~~¨g̈gkkaarrTTiieettoonnKKaatt''
ssUUmm∫∫IIkk~~¨g̈gTTIIssaaFFaarrNN: ssII††BBIIvvtt††mmaann´́nnBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††yyYYnneennAAkkmmıı¨C̈Caa  ..  ssIIhhnnuuVVnn
TTTTYYllssaall''  ddll''kkaarree®®CCoottccUUllnniiggkkaarrttSSggCCaammUUllddΩΩaann  EEddllCCaammNNÎÎllssMMrraabb''
ssMMrraakkkkaayy,,  CCMMrrMMhh√√wwkkhh√√WWnn,,  mmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥,,  XX¬¬SSggssMMrraabb''ttmm˚l̊l''GGaavvuuFF  nniiggeess∫∫øøggGGaahhaarr
CCaaeeddIImm  ..  ssIIhhnnuuVVnnTTSSggeeVVHHBBuummııppßßaayykk~~¨g̈gTTssßßnnaavvddII††  ««ssggrraa®®ss††nniiyy»»  eennAAEExx
mmiiffuunnaa11996699  nnUUvveesscckkII††®®ssgg''  GGMMBBIIkkaarrssnnÊÊnnaa  EEddllVVnn®®bb®®BBiitt††eeTTAAeennAA´́ff©©TTII2244åå--
ssPPaaqq~~SSddEEddll  eehhIIyyEEddllttaammkkaarrEENNnnSSrrbbss''KKaatt''  rrvvaaggrrddΩΩTTUUtt´́nnyyYYnnxxaaggeeCCIIgg
eegg√√øøgg--eeFFOOgg  nniiggrrddΩΩTTUUtt´́nnrrNNssiirrßßeeyyookkkkuugg  eegg√√øøgg--vvaa""nn''eehhoovv  CCaammYYyyåått††mmeessnnii
yy  llnn''--nnll''  ..

eeyyaaggttaammeesscckkII††rraayykkaarrNN__eennHH,,  åått††mmeessnniiyy  llnn''--nnll'',,  kkaalleennaaHHCCaa
GGnnuu®®bbFFaann´́nn®®kkuumm®®bbwwkkßßaarrddΩΩmmÂÂnnII††  nniiggCCaarrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggkkaarrJJrrCCaattiiVVnnrraayykkaarrNN__
CCUUnnrrddΩΩTTUUttrrbbss''yyYYnnTTSSggBBIIrrffaa  ––  ««ttSSggBBIImmYYyyrryy:kkaallmmkkeehhIIyy        eeyyIIggsseegg˚t̊t
eeXXIIjjffaa    vvtt††mmaann´́nnBBllTTaahhaannrrbbss''eellaakk    VVnnkk¬¬aayyCCaakkaarrkkaann''kkaabb''BBiitt®®VVkkdd  
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ttaammttMMbbnn''CCaaee®®ccIInnkk~~¨g̈gTTwwkkddIIrrbbss''eeyyIIgg »» ..  ttaammrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr,,  ««PPUUmmiiPPaaKKeennAAeexxtt††
ssÊÊwwggEE®®ttggnniiggrrttnnKKIIrrII  GGaacc®®ttUUvvccaatt''TTuukkffaakkaann''kkaabb''ttaammpp¬¬ËËvveeyyaaFFaanniiggrrddΩΩVVll  eeddaa--
yyBBllTTaahhaannrrbbss''eellaakk»»,,  CCaaJJkk¥¥bbEEnnƒƒmmrrbbss''åått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''EEddll
VVnnbbJJÇÇaakk''ffaa  eennAAttMMbbnn''mmNNÎÎllKKIIrrII  ««kkaarrkkaann''kkaabb''eeddaayyBBllTTaahhaannrrbbss''eellaakk
eellIIEEddnnddIImmaannee®®ccIInnccMMNNuucc  EEddllmmaannxx¬¬HHCCaammUUllddΩΩaannssMMrraabb''ee®®KKOOggPPss††¨P̈Paarrnniiggkkgg
TT&&BBBBiitt@@,,  CCaammCCŒŒmmNNÎÎllEEpp~~kkssuuxxaaPPiiVVllBBiitt@@  eehhIIyyCCaabbJJÇÇaakkaarrddΩΩaannssMMrraabb''®®bb
ttiibbttii††kkaarrBBiitt@@kk**mmaannEEddrr»»  ..  eellaakkåått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''VVnnKKUUssbbJJÇÇaakk''bbEEnnƒƒmm
eeTToott  kk~~¨g̈gJJkk¥¥EEff¬¬ggeeTTAAkkaann''GG~~kkkkaarrTTUUttyyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††ffaa  eennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''TTSSggeennHH  ««
BBllTTaahhaannrrbbss''eellaakk  eeddaayyttSSggxx¬¬ÁÁnnCCaammççaass''BBiitt@@eellIIttMMbbnn''kkaann''kkaabb''  VVnneeccjj
ee®®bbIIcc∫∫aabb''TTSSggLLaayy  eeddaayytt®®mmUUvv[[GGaaCC∆∆aaFFrr®®ssbbcc∫∫aabb''rrbbss''eeyyIIgg  TTSSggrraa®®ss††ssaamm
JJÔÔ  TTSSggeeyyaaFFaa  eessII~~rrkkkkaarryyll''®®BBmm  ……kkaarrGGnnuuJJÔÔaattCCaammuunnBBIIBBllTTaahhaannrrbbss''eellaa
kk  eeddIImm∫∫IIGGaaccqq¬¬ggkkaatt''ttaammttMMbbnn''TTSSggeennHH»»  ..

kkaallBBIIBBIIrrqq~~SSmmuunn,,  kk~~¨g̈gnnaamm´́nnrrddΩΩaaPPiiVVllhhaaNNUUyy,,  ppaamm--vvaa""nn''dduuggVVnn®®bbkkaass
eennAAkk~~¨g̈gssaarrlliixxiittmmYYyy  ccuuHH´́ff©©TTII88mmiiffuunnaa11996677  ccMMeeJJHHssIIhhnnuuffaa  rrddΩΩaaPPiiVVllhhaaNNUU
yy  ««ssUUmmbbJJÇÇaakk''CCaaååLLaarriikkffaa  hhaaNNUUyyssuuxxcciitt††TTTTYYllssaallnniiggeeKKaarrBBbbUUrrNNPPaa
PPTTwwkkddIIEExxµµrreennAAkk~~¨g̈g®®BBMMEEddnnbbccçç¨b̈b∫∫nn~~»»  ..  ®®VVMMbbIÍ́ ff©©mmuunneennHH,,  ´́ff©©TTII3311ååssPPaa11996677,,  KK--
NN:kkmmµµaaFFiikkaarrmmCCŒŒwwmm´́nnrrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHeeyyookkkkuugg  VVnnTTTTYYllssaall''««®®BBMMEEddnnbbccçç¨b̈b∫∫
nn~~́́ nnyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggnniiggkkmmıı¨C̈Caa»»,,  eehhIIyyeennAA´́ff©©TTII66mmiiffuunnaa11996677,,  ®®bbFFaann´́nnrrNNssiirrßß
rrMMeeddaaHHeeyyookkkkuugg  eegg√√øøgg--hhWWuu  ff  VVnnGGHHGGaaggGGMMBBIIkkaarreeKKaarrBBddll''®®BBMMEEddnnEExxµµrrccMMeeJJHHssII
hhnnuu  ttaammssaarrlliixxiittmmYYyy  EEddlleennAAkk~~¨g̈geennaaHH  ®®bbFFaann´́nnrrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHeeyyookkkkuugg
VVnnbbYYggssYYgg[[  ««sseemm††cc»»  nniiggrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr  ««CCYYbb®®bbTTHHmmhhaaeeCCaaKKCC&&yykk~~¨g̈g
kkaarrrrkkßßaannUUvvGGFFiibbeettyy¥¥PPaaBB,,  ‰‰kkrraaCCPPaaBB,,  GGaaBB¥¥aa®®kkwwttPPaaBB  nniiggbbUUrrNNaaPPaaBBEEddnnddII
®®bbqqSSggnnwwggsskkmmµµPPaaBBQQ¬¬aannJJnnrrbbss''cc®®kkBBttii††nniiyymmGGaaeemmrriikkSSggnniiggbbrriivvaarr»»  ..  ddUU--
eecc~~HHBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††yyYYnn  mmaannvviiFFIIyy""aaggBBiieesssseeddaayyEELLkk    ssMMrraabb''eeKKaarrBBnnUUvvbbUUrrNN--
PPaaBBEEddnnddIÍ́ nn®®bbeeTTssCCaammiitt††mmYYyy  ..

eesscckkII††rraayykkaarrNN__VVnnbbJJÇÇaakk''ffaa  åått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''VVnnbbnn††kkaarrbbrriiyyaa
yyeeTTAAGG~~kkkkaarrTTUUttyyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††  eeddaayybbJJÇÇaakk''PPss††¨ẗtaaggGGMMBBII  ««kkaarrkkaann''kkaabb''BBiitt®®VV
kkdd»»  rrbbss''BBllTTaahhaanneeyyookkkkuugg  eennAAkk~~¨g̈geexxtt††kkMMBBgg''ccaamm,,  ´́®®BBEEvvgg,,  ss√√aayyeerroogg  ®®BB
mmTTSSggkkaarrttSSggmmUUllddΩΩaannTTSSggLLaayy  ..  mmÂÂnnII††®®kkssYYggkkaarrJJrrCCaattiirrbbss''ssIIhhnnuuVVnnbb--
JJÇÇaakk''eeTTAAKKUUssnnÊÊnnaaeeyyookkkkuuggffaa  CCaaee®®ccIInn®®KKaa  BBllTTaahhaannyyYYnnxxaaggeeCCIIggnniiggeeyyookkkkuu
ggVVnnVVjj''eeTTAAeellIIkkggTT&&BBEExxµµrr  EEddllVVnneeTTAAeessII~~rrBBYYkkeeKK  [[ddkkffyyBBIIEEddnnddIIEExxµµrreehhII
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yy[[QQbb''CCYYyy««EExxµµrr®®kkhhmm»»eennAAkk~~¨g̈gCCYYrrTT&&BB  EEddllmmaannyyYYnneeyyookkkkuugg  ddUUccCCaakk~~¨g̈g
eexxtt††eeJJFFiissaatt'',,  kkMMBBgg''ssııWW,,  kkMMBBtt,,  kkMMBBgg''ccaamm  nniiggqq¬¬ËËgg  ..

rrddΩΩTTUUttrrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyyVVnneeqqII¬¬yyffaa  eeKKeessaakkss††aayyccMMeeJJHHrraall''ååbb∫∫ttii††eehh
ttuuTTSSggeennHH  eeddaayybbJJÇÇaakk''ffaa  ««eeKKBBMMuuVVnnddwwggssBB√√®®KKbb''GGMMBBIIååbb∫∫ttii††eehhttuuTTSSggeennHHeeTT»»  ..
cceemmII¬¬yyrrbbss''GGggTTUUtteeyyookkkkuugg  mmaanneennAAkk~~¨g̈gbbnnÊÊaatt''FFMM@@  ddUUccKK~~aannwwggcceemmII¬¬yyrrbbss''eegg√√øøgg
eeFFOOggxxaaggeellII  ..  bb""uuEEnn††eebbIIeeKKGGaannkk~~¨g̈geesscckkII††rraayykkaarrNN__rrbbss''åått††mmeessnniiyyllnn''--
nnll'',,  GGggTTUUtteeyyookkkkuugg  eegg√√øøgg--vvaa""nn''eehhoovv  VVnnrrMMllwwkkGGMMBBIIååbb∫∫ttii††eehhttuueennAA´́®®BBttaaeemmaa
kk~~¨g̈geexxtt††ss√√aayyeerroogg  EEddllttaamm  eehhoovv  ««kkggeeyyaaFFBBlleexxmmrrPPUUmmiinnÊÊVVnneebbIIkk®®bbttiibbttii††
kkaarr®®bbqqSSggeellIImmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥eeyyookkkkuugg»»,,  eeddaayyTTTTYYllssaall''rreebboobbeennHH  GGMMBBIIkkaarrttSSggTTII
EEddllEExxµµrrVVnneeccaaTT®®bbkkaann''  ..  åått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''VVnnssggssMMddIIeeTTAAvviijjffaa  ––  kk~~¨¨
ggkkrrNNIIeennHH  ««BBMMuuEEmmnnCCaabbJJ˙ȧassII††BBIImmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥eeTT  bb""uuEEnn††GGMMBBIIBBllTTaahhaannrrbbss''eellaakkdd**
ee®®ccIInnssnnÏÏwwkkssnnÏÏaabb''  ®®bbddaabb''eeddaayyGGaavvuuFF®®KKbb''®®KKaann''  EEddllttSSggeellNNddΩΩaannttSSggBBIIyyUUrr
qq~~SSeennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''eennHH  ..  kkggeeyyaaFFBBlleexxmmrrPPUUmmiinnÊÊEEddlleeccjj®®bbttiibbttii††kkaarr  EEddll®®KKaann''
EEttbbMMeeBBjjPPaarrkkiiccççrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeddaayyeessII~~[[BBllTTaahhaannrrbbss''eellaakkddkkffyyBBIIEEddnnddII
EExxµµrr  ®®ttUUvvVVnnvvaayy®®bbhhaarrGGss''rryy:eeBBllee®®ccIInn´́ff©©  eeddaayyBBllTTaahhaannrrbbss''eellaakk  ..
kkggeeyyaaFFBBlleexxmmrrPPUUmmiinnÊÊnniigg®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrrVVnnTTttYYllkkaarrxxUUccxxaattyy""aaggee®®ccIInn  TTSS
ggCCIIvviittmmnnuussßßTTSSggssmm∏∏aarr:»»  ..  eennAATTIIbbMMppuutt  åått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''VVnn®®bbkkaassccMM
eeJJHHmmuuxxKKUUssnnÊÊnnaayyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††ffaa  ––  ««ssƒƒaannPPaaBBkk~~¨g̈gbbccçç¨b̈b∫∫nn~~ssiiƒƒtteennAA®®ttgg''ccMMNNuucc
EEddllrraa®®ss††EExxµµrrTTSSggGGss''KK~~aaeeggOOggqq©©ll''ffaa  eettIIGG~~kkNNaaCCaammççaass''eellII®®bbeeTTssEExxµµrr  rrvvaagg
GGss''eellaakknniiggeeyyIIgg  ??»»  ..

eess††ccssIIhhnnuuBBMMuuVVnneeFFII√√GGII√√eeTT  ee®®kkAABBIIpp††ll''kkaarrppßßBB√√ppßßaayyTTUUllMMTTUUllaayyGGMMBBIIeesscckkII††
rraayykkaarrNN__eennHH  ..  kkaarrttSSggeennAArrbbss''eeyyookkkkuuggnniiggyyYYnnxxaaggeeCCIIggVVnneekkIInneeLLIIggeennAA
kk~~¨g̈gqq~~SSeennaaHH  ..  BBIIJJkk''kkNN††aallTTII11eeTTAATTII22´́nnEExxkkJJÔÔaa11996699,,  ccMMnnYYnnssrruubb´́nnkkggkkmm¬¬SS
ggyyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††VVnneekkIInneeLLIIgg  BBII3322,,000000nnaakk''eeTTAA4400,,000000nnaakk'',,  eeyyaaggttaammrrVV
yykkaarrNN__  EEddlleeppII∆∆rreeddaayyåått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''  eeBBlleennaaHHCCaannaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††nnii
ggCCaarrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggkkaarrJJrrCCaattii  eeTTAACCUUnnssIIhhnnuu  eehhIIyyEEddll®®ttUUvvVVnneeVVHHBBuummııppßßaayy
ttaammTTssßßnnaavvddII††<<ssggmmrraa®®ss††nniiyymm>>  eennAAEExxttuullaa11996699  ..

eennAAssmm&&yyeennaaHHddEEddll,,  ®®ttUUvvnnwwgg´́ff©©TTII2255kkJJÔÔaa11996699,,  ssIIhhnnuuVVnnssMMeerrcckkiiccçç
®®NNmmee®®BBooggxxaaggJJNNiiCCÇÇkkmmµµnniiggkkaarrbbgg''®®VVkk''  CCaammYYyyrrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHeeyyookkkkuugg  nnii
ggCCaammYYyyrrddΩΩaaPPiiVVllhhaaNNUUyy  ..  ttaammBBiitt,,  CCaakkiiccçç®®BBmmee®®BBooggmmYYyymmaannllkk≈≈NN:EEpp~~kk
eeyyaaFFaa,,  BBIIee®®JJHHssIIhhnnuuVVnnGGnnuuJJÔÔaattddll''kkaarrrrkkßßaaTTuukk  ––  mmUUllddΩΩaannTTSSggLLaayykk~~¨g̈gEEdd
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nnddIIEExxµµrr,,  kkaarrddwwkkCCJJÇÇËËnnnnUUvvee®®KKOOggGGaavvuuFFnniiggyyuueeTTÏÏaabbkkrrNN__  rrhhUUttddll''««TTIICCMMrrkk»»  eehhIIyy
KKaatt''VVnnee®®KKaaggTTuukk  kkaarrpp††ll''eess∫∫øøgg  CCaaBBiieessssGGgg˚r̊r  eeTTAAkkggTT&&BB´́®®BBeeyyookkkkuuggnniigg
kkgg‰‰kkPPaaBByyYYnnxxaaggeeCCIIgg  ..  rrhhUUttddll''EExxmmiinnaa11997700,,    CCiitt8800%%´́nnyyuueeTTÏÏaabbkkrrNN__
EEddllee®®bbII®®VVss''eeddaayyBBYYkkyyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††  ®®ttUUvvVVnnbbJJÇÇËËnnBBIIkkMMBBgg''EEppkkMMBBgg''eessaamm  CCaa
TTIIEEddllssmm∏∏aarr:TTSSggeennHH®®ttUUvvVVnnbbeeJJççjjbbIInnaavvaappÊÊ¨k̈kTTMMnniijjrrbbss''ssUUeevvoott,,  cciinn,,  bb""UULLËËjj
rrhhUUttddll''««TTIICCMMrrkk»»  EEddllttSSggeennAAttaamm®®BBMMEEddnnEExxµµrr--yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg ..

eennAA´́ff©©TTII88mmkkrraa11997700,,  ssIIhhnnuuVVnnccaakkeeccjjBBII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  eeddaayyKKµµaannee®®KKaagg
TTuukkmmuunn,,  kk~~¨g̈geesscckkII††®®bbkkaassffaa  eeddIImm∫∫IIBB¥¥aaVVlleerraaKKeennAA®®bbeeTTssVVrrSSgg  ..  bbnnÊÊaabb''BBII
kkaarreeccjjddMMeeNNIIrrrrbbss''ssIIhhnnuu,,  ssƒƒaannkkaarrNN__mmaannllkk≈≈NN:kkaann''EEttFF©©nn''FF©©rreeLLIIggkk~~¨g̈gkk
mmıı¨C̈Caa  ..  eennAA´́ff©©TTII1177kkuumm∏∏:11997700,,  ‰‰eeJJFFiicciinnttuugg,,  mmaannkkaarrccaabb''VVnnCCaaff~~SSeeBBTT¥¥TTmm©©nn''
1166eettaann  EEddll®®ttUUvvssMMeeddAAeeTTAAssƒƒaannTTUUtt´́nnrrddΩΩaaPPiiVVllbbddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~eeyyookk
kkuuggeennAAPP~~MMeeBBjj  ..  EEssÌÌkkeeLLIIgg,,  ´́ff©©TTII1188kkuumm∏∏:11997700,,  åått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''  EEddll
CCaa®®bbFFaannrrbbss''®®kkuumm®®bbwwkkßßaarrddΩΩmmÂÂnnII††́́ nn««rrddΩΩaaPPiiVVllee®®ssaacc®®ssgg''CCaattii»»  VVnn®®ttLLbb''
mmkkddll''PP~~MMeeBBjjvviijj  bbnnÊÊaabb''BBIIVVnnTTTTYYllBB¥¥aaVVlleerraaKKeennAA®®bbeeTTssVVrrSSgg  ..  eennAA´́ff©©TTII
88mmiinnaa11997700,,  mmaannVVttuukkmmµµCCaaee®®ccIInnrrbbss''ssiissßß  EEddll®®bbqqSSggCCaammYYyyeeyyookkkkuuggeennAA
eexxtt††ss√√aayyeerroogg  ..  bbIÍ́ ff©©bbnnÊÊaabb''mmkk,,  TTII1111mmiinnaa11997700,,  eennAAPP~~MMeeBBjj,,  ssƒƒaannTTUUttyyYYnnxxaa
ggeeCCIIggnniiggssƒƒaannTTUUtteeyyookkkkuugg  ®®ttUUvvVVnnvvaayykkMMeeTTcceeddaayy®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrr  EEddlleekk††AA
®®kkhhaayyeeddaayykkaarrkkaann''kkaabb''rrbbss''eeyyookkkkuuggnniiggyyYYnnxxaaggeeCCIIggeellIITTwwkkddIIEExxµµrr  ..

eennAA´́ff©©TTII1122mmiinnaa11997700,,  rrddΩΩaaPPiiVVllllnn''--nnll''  VVnneessII~~[[yyYYnnhhaaNNUUyynniigg
eeyyookkkkuuggddkkkkggTT&&BBrrbbss''xx¬¬ÁÁnneeccjjBBIITTwwkkddIIEExxµµrrCCaakkMMhhiitt  eennAA´́ff©©TTII1155mmiinnaa11997700  ..
bb""uuEEnn††,,  ssIIhhnnuuVVnneeppII∆∆rrssaarrTTUUrreellxxBBII®®kkuuggVV""rrIIsseeTTAAkkßß®®ttIIyyaannIIkkuussuumm: CCaamm††aayy  eeddaa
yyssII††bbeennÊÊaassddll''VVttuukkmmµµTTSSggLLaayy  eehhIIyypp††nnÊÊaaeeTTaassddll''rrddΩΩaaPPiiVVllnniiggssPPaaCCaa
ttii  BBIIeehhttuuKKSS®®TTddll''VVttuukkmmµµ  EEddll®®bbqqSSggyyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††eennHH  ..  eennAA´́ff©©TTII1133mmiinnaa
11997700  rrddΩΩaaPPiiVVllllnn''--nnll''VVnnssMMeerrccbbJJÇÇËËnneebbsskkCCnnBBIIrrrrUUbbmmkk®®kkuuggVV""rrIIss,,  GG
ggÌÌmmççaass''nneerraatt††mm--kknn††¨l̈l  nniiggEEyymm--ssMMbbUUrr,,  eeddIImm∫∫IIbbMMPPWW¬¬ssIIhhnnuu  GGMMBBII®®BBwwttii††kkaarrNN__eennAAkk
mmıı¨C̈Caa  ..  bb""uuEEnn††,,  ssIIhhnnuuVVnn[[ddwwggffaa  KKaatt''mmiinnTTTTYYllCCYYbbbbuuKKllTTSSggBBIIrreennHHeeTT  ..

eennAA´́ff©©TTII1166mmiinnaa11997700,,  eeddaayyBBMMuuVVnncceemmII¬¬yyBBIIBBYYkkyyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††  ssMMrraabb''́́ ff©©TTII
1155mmiinnaa,,  rrddΩΩaaPPiiVVllllnn''--nnll''VVnnccaabb''eeppII††nnccrrccaaCCaammYYyyttMMNNaaggrrbbss''TTUUttyyYYnnhhaa
NNUUyynniiggeeyyookkkkuugg  ..  KKNN®®bbttiiPPUUEExxµµrr®®ttUUvvVVnnddwwkknnSSeeddaayynnaayykkxxaaggkkiiccççkkaarrEEpp~~
kknneeyyaaVVyy´́nn®®kkssYYggkkaarrbbrreeTTss  KKII--ssuuTTÏÏ  EEddllccUUllrrYYmmeeddaayyvvrreessnniiyy®®ttII  KKwwmm
eeGGgg--KKUUrruunneeddtt,,    GGnnuueessnniiyy‰‰kk  nnaagg--ssnn    nniiggmmÂÂnnII††EEpp~~kkkkaarrTTUUtt  EEmm""nn--ssflfl˜˜uuppaavv  ..
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rrddΩΩaaPPiiVVllbbddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~eeyyookkkkuugg®®ttUUvvVVnnttMMNNaaggeeddaayy  yy""--GGaajj''TTnn'',,
CCaaPPaarrFFaarrII  nniiggGGnnuueellxxaaFFiikkaarrBBIIrrrrUUbb´́nnssƒƒaannTTUUtt  eegg√√øøgg--VVDDuugg  nniiggeegg√√øøgg--hh√√""aaggKKiijj
..  KKNN®®bbttiiPPUUyyYYnnxxaaggeeCCIIgg®®ttUUvvVVnnttMMNNaaggeeddaayyPPaarrFFaarrII  ®®ttaann''--vvaa""nn''TTwwkk  EEddll
®®ttUUvvGGmmeeddaayyGGKKeellxxaaFFiikkaarr´́nnssƒƒaannTTUUtt  eegg√√øøgg--ddaaggxxaa,,  GGnnuueellxxaaFFiikkaarrBBIIrrrrUUbb  ppaa
mm--mm""aajj''eeyyoomm  nniiggeegg√√øøgg--vvaa""nn''kk√√aagg  ..

eellaakkKKII--ssuuTTÏÏVVnnbbJJÇÇaakk''ffaa  kkmmµµvvttƒƒ¨΅́ nnkkiiccçç®®bbCCMMuueennHH  ––  ««ddaacc''xxaattssII††GGMMBBIIkkaarrCC
eenn¬¬øøsseeccjj´́nnBBllTTaahhaanneeyyookkkkuuggnniiggyyYYnnxxaaggeeCCIIggBBIIEEddnnddIIEExxµµrr  EEddlleessII~~eeLLIIgg
eeddaayyrrddΩΩaaPPiiVVll»»  ..  bbnnÊÊaabb''mmkk,,  vvrreessnniiyy®®ttII  KKUUrruunneeddtt  VVnnrrMMllwwkkeeLLIIggvviijjffaa  ––
««EEttBBII®®ttwwmmEExxttuullaa11996699  mmkkTTll''́́ ff©©TTII1155mmiinnaa11997700,,  ååbb∫∫ttii††eehhttuu227777kkrrNNII
VVnn®®ttUUvvbbgg˚e̊eLLIIggeeddaayyBBllTTaahhaanneeyyookkkkuuggnniiggyyYYnnxxaaggeeCCIIgg,,  EEddll222200kkrr--
NNIIkk~~¨g̈geexxtt††rrttnnKKIIrrII  VVnnbbNN††aall[[EExxµµrrss¬¬aabb''1155nnaakk''  nniiggrrbbYYss113377nnaakk''  ..  kk~~¨g̈g
eeBBllffIIµµ@@eennHHeeTToott,,  GGaaCC∆∆aaFFrrttaamm®®BBMMEEddnnVVnn[[ddMMNNwwggBBIIkkaarrttSSggTTIÍ́ nnBBllTTaahhaann
eeyyookkkkuuggnniiggyyYYnnxxaaggeeCCIIggyy""aaggssnnÏÏwwkkssnnÏÏaabb''  ®®BBmmttSSggXX¬¬SSggttmm˚l̊l''nnUUvvee®®KKOOggGGaa--
vvuuFF,,  eess∫∫øøggGGaahhaarr  nniigg®®KKaabb''rrMMeessvv»»  ..

««bbnnÊÊaabb''BBIIssMMeeNNIIrrrrkkkkaarrddkkffyy´́nnBBllTTaahhaannTTSSggeennHH  EEddlleessII~~rreeLLIIggeeddaa
yyrrddΩΩaaPPiiVVll,,  GGaaCC∆∆aaFFrrttaamm®®BBMMEEddnnrrbbss''eeyyIIggVVnn[[ssJJÔÔaaffaa  eennAA®®BBwwkk®®BBllwwmm´́ff©©TTII
1155mmiinnaa11997700,,  BBMMuummaannvviiFFaannkkaarrNN__NNaammYYyyVVnn®®ttUUvvccaatt''EEccgg  ccMMeeJJHHbbJJ˙ȧaeennHHeeddaa
yyPPaaKKIIyyYYnnTTSSggBBIIrreeTT,,  eehhIIyyffaaBBllTTaahhaannyyYYnnxxaaggeeCCIIggnniiggeeyyookkkkuugg  eennAAbbnn††
kkaann''kkaabb''eellIITTIIttSSggeennaaHHddEEddll»»  ..

««ddUUeecc~~HH,,  eeyyIIgg®®VVff~~aaccgg''ddwwggGGMMBBIIeeKKaallCCMMhhrrrrbbss''GGss''eellaakkkk~~¨g̈gbbJJ˙ȧaeennHH  ..
eehhttuuGGII√√VVnnCCaaGGss''eellaakkmmiinnVVnneeFFII√√eessaaHH  ttaammkkaallbbrriieeccœœTTEEddll®®ttUUvvVVnnkkMMNNtt''
eehhIIyyeeBBllNNaaeeTTAA  eeTTIIbbGGss''eellaakk´́llllkkCCeenn¬¬øøssBBllTTaahhaanneeccjjBBIITTwwkkddIIrrbb
ss''eeyyIIgg??»»  ..

cceemmII¬¬yyrrbbss''yyYYnnxxaaggeeCCIIgg  KKµµaannCCaabb''TTaakk''TTggbbnnii††ccNNaaeessaaHHCCaammYYyykkmmµµvvttƒƒ¨΅́ nn
GGgg®®bbCCMMuu  ––  kkaarrddkkTT&&BBffyy´́nnBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††yyYYnneeccjjBBIITTwwkkddIIEExxµµrr  ..  ttaammFFmmµµPPaaBB
rrbbss''yyYYnn  CCaassaassnn__QQ¬¬aannJJnnTTaabbeeffaakkmmiinneeccHHeeGGoonnxxµµaass'',,  GG~~kkkkaarrTTUUttyyYYnnxxaagg
eeCCIIgg  ®®ttaann''--vvaa""nn''TTwwkk  ®®ttLLbb''CCaapp††nnÊÊaaeeTTaass  ««nneeyyaaVVyyQQ¬¬aannJJnnrrbbss''cc®®kkBBttii††nnii
yymmGGaaeemmrriikkSSgg»»,,  eehhIIyyGGHHGGaaggttaammssMMeennooggdd**ååLLaarriikkbbMMppuuttkk~~¨g̈gBBiiPPBBeellaakkeennHHffaa
––  ««ccMMeeJJHHkkmmıı¨C̈Caa,,  rrddΩΩaaPPiiVVll´́nnssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥eevvoottNNaamm  VVnnbbnn††
CCaa®®bbccSSnnUUvvnneeyyaaVVyymmiitt††PPaaBB  nniiggPPaaBBCCaaGG~~kkCCiittxxaaggdd**®®ttwwmm®®ttUUvv  eeddaayyEEppÌÌkkeeTTAA
eellIIeeKKaallkkaarrNN__TTSSgg®®VVMḾ́ nnkkaarrrrYYmmrrss''eeddaayyssnnii††PPaaBB    ttaammkkiiccçç®®BBmmee®®BBooggeennAAhhßßWW
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EENNvvkk~~¨g̈gqq~~SS11995544ssII††BBII≤≤NNÎÎËËcciinn  kk~~¨g̈gkkiiccççeeKKaarrBBeeTTAAvviijjeeTTAAmmkkddll''ppll®®bbeeyyaaCCnn__
´́nnPPaaKKIITTSSggBBIIrr  eehhIIyyeeddaayyKKµµaannkkaarree®®CCoottEE®®CCkkeellIIkkiiccççkkaarr´́ppÊÊkk~~¨g̈grrbbss''PPaakkIImmYYyy
eeTToott  ..  rrddΩΩaaPPiiVVlleevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggVVnneeKKaarrBBCCaanniiccçç  nnUUvv‰‰kkrraaCCPPaaBB,,  GGFFiibbeett
yy¥¥PPaaBB,,  GGBB¥¥aa®®kkiittPPaaBB  nniiggbbUUrrNNPPaaBBEEddnnddIÍ́ nnrraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı¨C̈Caa  eennAAkk~~¨g̈g®®BBMMEEdd
nnnnaabbccçç¨b̈b∫∫nn~~  ..

bbnnÊÊaabb''mmkk,,  ®®ttaann''--vvaa""nn''TTwwkkVVnnEEff¬¬ggeeKKaarrBBddll''««nneeyyaaVVyyrrbbss''ssIIhhnnuueeddIImm∫∫II
‰‰kkrraaCC¥¥,,  ssnnii††PPaaBB  nniiggBB¥¥aa®®kkiittPPaaBBEExxµµrr  eeddIImm∫∫IIrrkkßßaanniiggBB®®ggwwggccMMNNggmmiitt††PPaaBB  nniigg
PPaaBBCCaaGG~~kkCCiittxxaaggllÌÌ®®bbeessIIrr  CCaammYYyyssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥yyYYnn»»  ..  rrYYcceehhII
yy,,  ®®ttaann''--vvaa""nn''TTwwkkrrMMllwwkkGGMMBBIIkkaarrvvaayykkMMeeTTccssƒƒaannTTUUttyyYYnnxxaaggeeCCIIgg  eennAA´́ff©©TTII1111mmiinnaa
ffaa  ««CCaakkaarrrrMMeellaaPPeellIIcc∫∫aabb''GGnn††rrCCaattii  ccMMeeJJHHGGPP&&yy‰‰kkssiiTTiiÏÏrrbbss''ttMMNNaaggTTUUtt»»,,  eehhII
yynniiyyaayyffaa  ««ååbb∫∫ttii††eehhttuuffIIµµ@@eennHHmmaannPPaaBBFF©©nn''FF©©rrbbMMppuuttnniiggppÊÊ¨ÿyBBIImmiitt††PPaaBB  EEddll
eemmddwwkknnSS´́nn®®bbeeTTssTTSSggBBIIrrVVnn®®bbkkaann''yykk≤≤ttQQbb''QQrr  ssMMrraabb''ppll®®bbeeyyaaCCnn__
rrbbss''®®bbCCaaCCaattiippggxx¬¬ÁÁnn»»  ..  PPaarrFFaarrIIyyYYnnxxaaggeeCCIIggVVnneessII~~rrCCaabbÂÂJJççaass[[TTTTYYllffaa  ««
rraall''bbJJ˙ȧaEEddllVVnneekkIItteeLLIIgg  kk~~¨g̈gTTMMnnaakk''TTMMnnggrrvvaagg®®bbeeTTssTTSSggBBIIrr  nnwwgg®®ttUUvveeddaaHH
®®ssaayyttaammkkaarrccrrccaa»»  ..  ssII††BBII  ««ååbb∫∫ttii††eehhttuueennAA´́ff©©TTII1111mmiinnaa»»,,  ®®ttaann''--vvaa""nn''TTwwkk®®VV
ff~~aaccgg''ddwwggGGMMBBII««vviiFFaannkkaarrNN__CCaakk''EEss††ggTTSSggLLaayy»»  EEddllEExxµµrr®®ttUUvvccaatt''EEccgg  eeddIImm∫∫II
eeccoossvvaaggVVttuukkmmµµffIIµµeeTToott  eeddIImm∫∫IIpp††nnÊÊaaeeTTaassBBYYkkVVttuukkrr  nniiggeeddIImm∫∫II««ssggCCmm©©WWcciitt††́́ nnPPaa
KKIIyyYYnnEEddllrrggkkaarrxxUUccxxaatt»»  ..

bbnnÊÊaabb''mmkk,,  ttMMNNaaggxxaaggrrddΩΩaaPPiiVVllbbddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~eeyyookkkkuugg  yy""--GGaa
jj''TTnn''  VVnneeLLIIggEEff¬¬gg  eeddaayyppÊÊÁÁnnJJkk¥¥ssMMddIIrrbbss''KKNN®®bbttiiPPUUhhaaNNUUyy  ––  ccMMeeJJHH
GG~~kkkkaarrTTUUtteeyyookkkkuuggeennHH  BBMMuummaannkkaarreerroobbrraabb''NNaammYYyyGGMMBBIIvvtt††mmaann´́nnBBllTTaahhaannrrbb
ss''xx¬¬ÁÁnnkk~~¨g̈gTTwwkkddIIEExxµµrreeTT  ..

yy""--GGaajj''TTnn''  ®®bbkkaassffaa  ––  ««ttaammFFmmµµttaa,,  nneeyyaaVVyyrrbbss''eeyyIIggccMMeeJJHHrraaCCaa
NNaacc®®kkEExxµµrr  mmaannllkk≈≈NN:cc∫∫aass''llaass''  eehhIIyy®®ttUUvvVVnnbbJJÇÇaakk''CCaaååLLaarriikkCCaaee®®ccIInn
eellIIkk  eennAAkk~~¨g̈g‰‰kkssaarrCCaa®®KKwwHHTTSSggLLaayyrrbbss''rrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHCCaattii  nniiggrrddΩΩaaPPiiVVllbb
ddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~eevvoottNNaamm  ..  kknn¬¬ggmmkk,,  kk**ddUUccbbccçç¨b̈b∫∫nn~~nniiggeeTTAAGGnnaaKKtt,,  eeyyIIgg
eeKKaarrBBGGFFiibbeettyy¥¥PPaaBB,,  ‰‰kkrraaCCPPaaBB,,  ‰‰kkPPaaBB  nniiggbbUUrrNNPPaaBBEEddnnddIIEExxµµrrkk~~¨g̈g®®BBMMEEddnn
bbccçç¨b̈b∫∫nn~~  ..  eeyyIIggeeccoossvvaaggddaacc''xxaatt  nnUUvvkkaarree®®CCoottEE®®CCkkeellIIkkiiccççkkaarr´́ppÊÊkk~~¨g̈grrbbss''kkmmıı¨¨
CCaa  eehhIIyyeeKKaarrBBrrbbbbnneeyyaaVVyyrrbbss''kkmmıı¨C̈Caa  ..  xxMM∆∆¨T̈TTTYYllPPaarrkkiiccççBBIIrrddΩΩaaPPiiVVllmmkk
eeddIImm∫∫IIbbJJÇÇaakk''CCaaffIIµµeeTToottffaa  nneeyyaaVVyyeennHHKKµµaannkkaarrEEkkEE®®bb»»  ..

eeddaayyeeddIIrrttaammååTTaahhrrNN__́́ nnsshheessvviikkyyYYnnxxaaggeeCCIIgg,,  PPaarrFFaarrIIeeyyookkkkuuggVVnn
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rrMMllwwkkBBIIkkaarrvvaayykkMMeeTTccssƒƒaannTTUUttrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eennAA´́ff©©TTII1111mmiinnaa,,  eehhIIyyeessII~~[[««rrddΩΩaaPPiiVV--
llllnn''--nnll''ssggCCmm©©WWcciitt††  ddll''kkaarrxxUUccxxaattkk~~¨g̈gssƒƒaannTTUUtt  nniiggddll''GGaaNNiikkCCnnyyYYnn»»
mm""¥¥aaggeeTToott,,  yy""--GGaajj''TTnn''mmaannbbMMNNgg[[  ««kkiiccçç®®BBmmee®®BBooggEEpp~~kkJJNNiiCCÇÇkkmmµµ  KKWWkkiiccçç®®BB
mmee®®BBooggTTIImmYYyyCCaapp¬¬ËËvvkkaarr  EEddll®®ttUUvvVVnnssMMeerrcceeLLIIggCCaaååLLaarriikk  rrvvaaggrrddΩΩaaPPiiVVlleeyyoo
kkkkuuggnniigg®®bbmmuuxxrrddΩΩEExxµµrr  ssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈gkkaarrGGnnuuvvtt††nn__CCaabbnn††  ssMMrraabb''ppll®®bbeeyyaaCCnn__®®bb--
eessIIrrbbMMppuutteeTTAAvviijjeeTTAAmmkk»»  ..  kkiiccçç®®BBmmee®®BBooggeennHH  EEddll®®ttUUvvVVnnssMMeerrccyykkeennAA´́ff©©TTII
2255kkJJÔÔaa11996699,,  ®®ttUUvvVVnnrrMMllaayyeeddaayyrrddΩΩaaPPiiVVllllnn''--nnll''  eennAAEExxmmiinnaa11997700
bbnn††iiccmmuunnkkaarrccrrccaaeennHH  ..

®®bbmmuuxx´́nnKKNN®®bbttiiPPUUEExxµµrrVVnnTTaammTTaarrCCaaffIIµµeeTToott  ««eeddIImm∫∫IIddwwggBBIIvviiFFaannkkaarrNN__EEdd--
llGGss''eellaakkVVnn®®bbkkaann''yykknniiggGGnnuuvvtt††  ssMMrraabb''CCeenn¬¬øøssBBllTTaahhaannrrbbss''GGss''
eellaakk  bbnnÊÊaabb''BBIIeesscckkII††tt®®mmUUvvCCaapp¬¬ËËvvkkaarrrrbbss''rrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr»»  ..

yy""--GGaajj''TTnn''  eeqqII¬¬yyttbbffaa  ––  ««bbnnÊÊaabb''BBIIååbb∫∫ttii††eehhttuueennAA´́ff©©TTII1111mmiinnaa  eeyyIIggGGtt''
mmaannllTTÏÏPPaaBBeeddIImm∫∫IIeeFFII√√kkaarrVVnn  ..  ååTTaahhrrNN__,,  ®®bbBB&&nnÏÏTTUUrrss&&BBÊÊrrbbss''eeyyIIgg®®ttUUvvVVnnbbMM
pp¬¬aajjeexxÊÊcc  eehhIIyyeeyyIIggmmiinnGGaaccTTaakk''TTggCCaammYYyyrrddΩΩaaPPiiVVllVVnneeTToott»»  ..  yy""--
GGaajj''TTnn''  ®®bbkkaassffaa  ee®®ttoommxx¬¬ÁÁnneeddIImm∫∫IIBBiiPPaakkßßaaeellIIbbJJ˙ȧaEEddlleekkIIttmmaann,,  bb""uuEEnn††eeddaayy
KKµµaannTTMMnnaakk''TTMMnngg  eeKKmmaannkkaarrllMMVVkkeeddIImm∫∫IITTTTYYllcceemmII¬¬yyBBIIrrddΩΩaaPPiiVVll  ..

bbnnÊÊaabb''BBIIkkaarrssMMrraakkGGss''rryy:3300nnaaTTII  kkiiccççccrrccaa®®ttUUvvccaabb''bbnn††eeLLIIggvviijj  eehhIIyy
eellaakkKKII--ssuuTTÏÏ,,  ®®bbmmuuxx´́nnKKNN®®bbttiiPPUUEExxµµrrVVnn®®ttLLbb''mmkkrrkk  ««PPaaBBccSSVVcc''EEddllyyYYnn
kkuummµµ¨ÿynniiss††®®ttUUvvGGnnuuvvtt††  ttaammssMMeeNNIIrrBBIIrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr  ssII††BBIIkkaarrddkkffyy´́nnBBllTTaahhaa
nnyyYYnnhhaaNNUUyynniiggeeyyookkkkuuggBBIIEEddnnddIIEExxµµrr»»  ..  eeddaayyeehhttuuffaa  PPaaKKIIyyYYnnTTSSggBBIIrreennAA
EEttrrMMllwwkk≤≤ttQQbb''QQrrGGMMBBIIkkaarrFFaannaa  kk~~¨g̈gkkiiccççeeKKaarrBBddll''GGFFiibbeettyy¥¥PPaaBBnniiggbbUUrrNN--
PPaaBBEEddnnddIIEExxµµrr  kk~~¨g̈gkkMMrriitt®®BBMMEEddnnnnaabbccçç¨b̈b∫∫nn~~,,  GG~~kkkkaarrTTUUttEExxµµrrVVnnbbEEnnƒƒmmffaa  ««rrddΩΩaaPPiiVV
llEExxµµrr®®VVff~~aa[[  kkaarrFFaannaaGGHHGGaaggeennHHeellcceeccjjCCaasskkmmµµPPaaBBCCaakk''EEss††gg»»  ..

eeBBlleennaaHH,,  KKNN®®bbttiiPPUUyyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††TTSSggBBIIrr®®kkuummeessII~~eeLLIIggffaa  ––  ««rraall''bbJJ˙ȧa
EEddlleeccaaTTeeLLIIgg  nnwwgg®®ttUUvvyykkeeTTAAeeddaaHH®®ssaayyttaammkkiiccççccrrccaa»»,,  vvaarrkkaall´́ff©©TTII1166mmiinnaa
®®KKaann''EEttCCaa««CCMMhhaannTTIImmYYyy»»,,  eehhIIyyeessII~~[[mmaannvvaarrkkaalleeppßßggeeTToott  ..  ccMMeeJJHHKKNN
®®bbttiiPPUUyyYYnnhhaaNNUUyy,,  kkaarrkkMMNNtt''kkaallbbrriieeccœœTT  ®®ttUUvv[[««yyUUrrbbnnii††cc»»  eeddaayymmUUlleehhttuu
´́nnkkaarrllMMVVkkkk~~¨g̈gTTMMnnaakk''TTMMnngg  ……kk**««kkMMNNtt''kkaallbbrriieeccœœTTeennHHttaammpp¬¬ËËvvTTUUtt»»  ..  ccMMEENNkk
GG~~kkttMMNNaaggeeyyookkkkuugg  ®®VVff~~aayykkkkaallbbrriieeccœœTTxxII¬¬CCaagg,,  eeddIImmssVV††hh__bbnnÊÊaabb'',,  mmaannnn&&
yyffaa  ccaabb''BBIÍ́ ff©©cc&&nnÊÊTTII2222mmiinnaa11997700  ..

bb""uuEEnn††,,  eess††ccssIIhhnnuu®®ttUUvvVVnnTTmm¬¬aakk''BBIIttMMEENNggCCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩ      eeddaayysseemm¬¬ggeeqq~~aatt
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CCaa‰‰kkccœœnnÊÊrrbbss''ssPPaaCCaattii  eennAA´́ff©©TTII1188mmiinnaa11997700,,  eehhIIyy®®bbFFaannssPPaa,,  eeccgg--eehh
gg,,  EEddllVVnnkkaann''ttMMEENNggCCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩssII††TTIIkk~~¨g̈gGGvvtt††mmaannrrbbss''ssIIhhnnuu  VVnnkk¬¬aayyCCaa
®®bbmmuuxxrrddΩΩEExxµµrr  ®®ssbbttaammrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔỐ́ nnrraaCCaaNNaacc®®kk  ..  eennAA´́ff©©TTII2255mmiinnaa11997700,,
®®kkssYYggkkaarrbbrreeTTssEExxµµrrVVnneessII~~ttaammssaarrlliixxiittmmYYyy  eeTTAAssƒƒaannTTUUttyyYYnnxxaaggeeCCIIgg  ««
eeddIImm∫∫IIeebbIIkkkkiiccçç®®bbCCMMuuffIIµµ  eennAA´́ff©©ssuu®®kkTTII2277mmiinnaa11997700  eevvllaaeemm""aagg99kknn¬¬HH  eennAATTIIss~~aakk''
kkaarr´́nn®®kkssYYggkkaarrbbrreeTTss»»  ..  eennAA´́ff©©ddEEddll,,  rrddΩΩTTUUtt´́nnssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®bbCCaammaanniittbb""UU
LLËËjj  VVnnbbJJÇÇËËnnmmkkmmÂÂnnII††́́ nn®®kkssYYggkkaarrbbrreeTTssEExxµµrr  nnUUvvkkMMNNtt''eehhttuummYYyy  EEddllmmiinn
®®ttwwmmEEtt®®bbkkaass  GGMMBBIIkkaarrbbddiieessFFrrbbss''KKNN®®bbttiiPPUUyyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††  nnUUvvkkaarrbbnn††kkiiccçç
ccrrccaabb""uueeNNˆâaHHeeTT  bb""uuEEnn††EEffmmTTSSggGGMMBBIIkkaarreeccjjddMMeeNNIIrreeTTAAhhaaNNUUyyvviijj  eennAA´́ff©©TTII2277
mmiinnaa  ««rrbbss''bbuuKKlliikk®®bbccSSssƒƒaannTTUUtt´́nnssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥eevvoottNNaamm  nniigg
ssƒƒaannTTUUtt´́nnrrddΩΩaaPPiiVVllbbddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~eeyyookkkkuugg»»  ..  TTSSggeennHH  CCaakkaarrddkk
ffyyBBIIEEddnnddIIEExxµµrrEEttmmYYyyKKtt''rrbbss''BBYYkkyyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††QQ¬¬aannJJnn  EEddllrrddΩΩaaPPiiVVll
llnn''--nnll''eeTTIIbbnnwwggVVnnddwwggææ  ..  rrddΩΩTTUUbb""UULLËËjj  ««kk~~¨g̈g®®kkbbxx&&NNÎÎ́́ nnkkaarrCCYYyyee®®CCaammEE®®CC
gg»»  ®®ttUUvvVVnn®®bbKKll''bbnnÊÊ¨k̈kssMMrraabb''eebbsskkkkmmµµ  eeddIImm∫∫IICCeenn¬¬øøsseeccjjeennHH  ..

BBIIrr´́ff©©bbnnÊÊaabb''mmkk,,  TTII2299mmiinnaa11997700,,  ee®®kkaayyBBIIbbddiieessFFccrrccaa,,  eehhIIyyeeddaayy««KKµµaa
nn®®bbkkaassssÂÂggaamm»»,,  kkggTT&&BBeeyyookkkkuuggnniiggyyYYnnxxaaggeeCCIIgg  EEddllttSSggTTIIeennAAkk~~¨g̈gTTwwkkddII
EExxµµrr®®ssaabb''  VVnneebbIIkkkkaarrvvaayy®®bbhhaarryy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aaeeTTAAeellIIkkggTT&&BBEExxµµrr  eennAAttaammTTIIttSSgg
kkaarrJJrrxx¬¬ÁÁnnkk~~¨g̈geexxtt††CCaaee®®ccIInn  eehhIIyyccaabb''eeFFII√√kkaarrvvaayyCCMMrruukkssMMeeddAA®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..

CCIIvviitt´́nn®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrrss¬¬ËËtt®®ttgg''  ccaabb''eeppII††mmFF¬¬aakk''CCaabbnn††bbnnÊÊaabb''  eeTTAAkk~~¨g̈grreeNN††AA´́nn
eePPII¬¬ggssÂÂggaamm  EEddllqqaabbeeqqHHsseennÏÏaarrsseennÏÏAA  eeddaayyssaarrnneeyyaaVVyyQQ¬¬aannJJnnrrbbss''
®®bbeeTTssCCaammhhaammiitt††́́ nnrraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı¨C̈Caa  ..

❑                      ❑

❑



GGMMeeBBIIQQ¬¬aannJJnnrrbbss''yyYYnnmmkkeellIIkkmmıı¨C̈Caa 2233

GGttƒƒnn&&yy´́nnssÂÂggaammeennAAkkmmıı¨C̈Caakk~~¨g̈gqq~~SS11997700

ssÂÂggaammbbgg˙˙ËËrrQQaamm  EEddllppÊÊ¨ḦHeeLLIIggrrvvaagg««ssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr»»  ddwwkknnSSeeddaayyåått††  
mmeessnniiyyllnn''--nnll''  CCaammYYyy««rrNNssiirrßßrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa»»  ddwwkknnSSeeddaayyeess††ccnneerraa
tt††mm--ssIIhhnnuu  mmaannGGttƒƒnn&&yyee®®ccIInnyy""aaggddUUcctteeTTAA  ––

11--  ccMMeeJJHHsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk ––  CCaassÂÂggaammssMMrraabb''BB®®ggIIkkEEddnn®®bbttiibbttii††kkaarrrrbbss''
kkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSgg  eeddIImm∫∫IIeeddjjkkMMccaatt''eeyyookkkkuugg  ……eeddIImm∫∫IIeeFFII√√[[kkmm¬¬SSggeeyyookkkkuuggccuuHH
TTnn''eexxßßaayy  kk~~¨g̈gbbMMNNggyykkee®®bboobbeellIIhhaaNNUUyy  EEddllccUUllccrrccaarrkkssnnii††PPaaBB  ……kk~~¨g̈g
bbMMNNggssMMrrYYllddll''kkaarrddkkkkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSggBBIIyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  eennAAkk~~¨g̈gssƒƒaannPPaaBB®®bb
kkbbeeddaayyssnnii††ssuuxx  eeTTAAttaammEEppnnkkaarrBBiitt@@rrbbss''nniiccssuunn  nniigghhgg''rrII--KKIIhhßßIIuugghh&&rr  EEdd
llKKµµaannssggÙÙwwmm  eeddIImm∫∫IIyykkQQ~~HHssÂÂggaammeennHH  eeddaayyssaarrssPPaanniigg®®bbCCaarraa®®ss††GGaaeemmrrii
kkSSggeennOOyyNNaayy  eehhIIyy®®bbqqSSggCCaammYYyykkaarrbbnn††ssÂÂggaamm  ..

22--  ccMMeeJJHHsshhPPaaBBssUUeevvoott ––  ssÂÂggaammeennHHhhuucc{{kkaass[[sshhPPaaBBssUUeevvoottmmaa
nnllTTÏÏPPaaBBkkaann''EEttee®®ccIInn  ssMMrraabb''bbeeNN††jjvvtt††mmaannrrbbss''eellaakkeessrrIIBBII≤≤NNÎÎËËcciinn  nniiggssMM
rraabb''BB®®ggIIkk≤≤TTiiÏÏBBllrrbbss''xx¬¬ÁÁnneennAAkk~~¨g̈gkkmmıı¨C̈Caa  ttaammrryy:®®kkuugghhaaNNUUyy  eeddIImm∫∫IIbbeeggII˚t̊tss
hhBB&&nnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinnmmYYyy  ssMMrraabb''bbJJççËËlleeTTAAkk~~¨g̈g««sshhPPaaBBssaaFFaarrNNrrddΩΩssggmmnniiyymm
ssUUeevvoottBBiiPPBBeellaakk»»,,  ttaammkkmmµµvviiFFIIrrbbss''««GGggkkaarrkkuummµµ¨ÿynniiss††GGnn††rrCCaattii»»,,  EEddllhhUU--CCII
mmiijjVVnn®®BBmmee®®BBooggCCaammYYyyssUUeevvoott  ttSSggBBIICCMMnnaann''qq~~SS2200  eeddIImm∫∫IITTTTYYllkkaarrKKSS®®TTBBIIssUU--
eevvoott  ssMMrraabb''®®bbqqSSggCCaammYYyyGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSgg  eehhIIyyttaammkkmmµµvviiFFIIEEddllssUUeevvoottVVnn
ccaabb''eeppII††mmeeFFII√√bbnn††BBIÍ́ ff©©TTII66mmkkrraa11996611  CCaammYYyyyyYYnnxxaaggeeCCIIgg  eeddaayypp††ll''CCMMnnYYyyssMMrraabb''
eeFFII√√ssÂÂggaamm®®bbqqSSggsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  ..

33--  ccMMeeJJHHcciinnkkuummµµ¨ÿynniiss†† ––  CCaassÂÂggaammssMMrraabb''kkMMccaatt''cc®®kkBBttii††nniiyymmGGaaeemmrriikkSSgg
BBII≤≤NNÎÎËËcciinn  eeddIImm∫∫IIrrkkßßaakkaarrKKgg''vvgg''CCIIvviitt´́nnrrbbbbkkuummµµ¨ÿynniiss††cciinn  nniiggeeddIImm∫∫II[[kkmmıı¨C̈CaaVVnn
kk¬¬aayyCCaarrddΩΩkkuummµµ¨ÿynniiss††mmYYyy  eennAAee®®kkaammrrNNbbxx¬¬ÁÁnn  ssMMrraabb''®®ttYYtt®®ttaa≤≤TTiiÏÏBBllrrbbss''yyYYnn
EEddllGGaacc®®ttUUvvCCMMrruujjCCaayyffaaeehhttuuBBIIsshhPPaaBBssUUeevvootteennAAGGnnaaKKtt  ®®BBmmTTSSggeeddIImm∫∫IIBB--
®®ggIIkk≤≤TTiiÏÏBBllcciinneennAAGGaassIIuuPPaaKKGGaaeeKK~~yy__  CCaabbzzmmeennAA®®bbeeTTsseessoomm  rrYYcceehhIIyyPPUUmmaa,,
mm""aaeeLLssIIuu,,  ≤≤NNÎÎËËeeNNssIIuu  nniigghhII√√llII¬¬BBIInn  ..

44--  ccMMeeJJHHyyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss†† ––  ssÂÂggaammeennHHpp††ll''llTTÏÏPPaaBB[[yyYYnnxxaaggeeCCIIggnniigg
eeyyookkkkuugg  mmaannvvgg''®®bbttiibbttii††kkaarrkkaann''EEtt®®ssYYllTTUUllMMTTYYllaayy  ..  xxMM∆∆¨V̈VTTEEddllBBIIqq~~SS1199--
7700ddll''11997711  FF¬¬aabb''CCaabb''CCaammYYyy®®KKYYssaarr      kk~~¨g̈gttMMbbnn''EEddlleeyyookkkkuuggkkaann''kkaabb''    VVnn
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eeXXIIjj®®BBwwttii††kkaarrNN__eennHHppÊÊaall''EEPP~~kk  ..  xxMM∆∆¨V̈VnneeXXIIjjkkaarrssMMrruukkccUUlleeddaayyeessrrIImmkkkk~~¨g̈g
eexxtt††ss√√aayyeerroogg  ´́nnrraa®®ss††ssaammJJÔÔyyYYnn  nniiggkkggTT&&BBeeyyookkkkuugg--yyYYnnxxaaggeeCCIIgg,,  EEddll
ttaammmmeeFF¥¥aaVVyy®®ttCCaakk''bbMMppuutt  VVnnmmkkllUUkk®®KKbbqq~~SSggVVyyEExxµµrr  VVnnmmkkeeddkk®®KKbb''ppÊÊHH
EExxµµrr,,  VVnnmmkkssmm¬¬aabb''EExxµµrrssaaFFaarrNNrrddΩΩyy""aaggeeBBjj´́dd,,  VVnnmmkkbbgg˙ȧatt''bbee®®ggoonnEExxµµrr®®kk
hhmm  [[eeccHHssmm¬¬aabb''EExxµµrrKK~~aa‰‰ggyy""aaggssÊÊaatt''CCMMnnaajj  eehhIIyyVVnnmmkkbbnn††  ««ddMMeeNNIIrreeqqııaaHH
eeTTAATTiissxxaagglliicc»»CCaaffIIµµ  ttaammssnniiÏÏssJJÔÔaaCCaapp¬¬ËËvvkkaarr  rrvvaaggssIIhhnnuunniiggppaamm--vvaa""nn''dduugg  eennAA
eebb""kkSSggkk~~¨g̈gEExxmmiinnaa11997700  ..

55--  ccMMeeJJHHeess††ccnneerraatt††mm--ssIIhhnnuu ––  CCaassÂÂggaammssMMrraabb''bbeeNN††jjcc®®kkBBttii††nniiyy
mmGGaaeemmrriikkSSggnniiggbbrriivvaarrBBIIkkmmıı¨C̈Caa  eehhIIyykk~~¨g̈g´́ff©©TTII1155eemmssaa11997700  eennAAeebb""kkSSgg,,  VVnn
EEff¬¬ggeennAAccMMeeJJHHGG~~kkssaarrBBtt··mmaannbbrreeTTssmmYYyyccMMnnYYnnffaa  ––  ««kk~~¨g̈gkkaarrttssflflUUEEddllxxMM∆∆¨k̈krruu--
NNaaVVnneebb††CC∆∆aaddwwkknnSSrrhhUUttddll''TTIIbbJJççbb''  ……yy""aaggeehhaaccNNaass''  rrhhUUttddll''xxMM∆∆¨k̈krruuNNaa
GGss''CCnnµµaayyuuCCaayyffaaeehhttuu  eennAAkk~~¨g̈g´́®®BBmm""aaKKIIss__  EEddllxxMM∆∆¨n̈nwwggccUUllrrYYmmkk~~¨g̈grryy:eeBBllxxII¬¬  nnii
ggbbnn††CCaammYYyyeennHH  nnUUvveeKKaallbbMMNNggppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnmmYYyy  ––  xxMM∆∆¨c̈cgg''nniiyyaayyffaa  xxMM∆∆¨c̈cgg''ssggssww
kk ..  GGMMeeNNIIHHtteeTTAA,,  xxMM∆∆¨k̈krruuNNaaccUUllrrYYmmttaammllkk≈≈NN:≤≤ttEE®®bb®®bbYYll  kk~~¨g̈gkkaarr®®bbyyuuTTÏÏ  ..
xxMM∆∆¨p̈p††ll''GGttƒƒnn&&yydd**xxııgg''xxııss''  ccMMeeJJHHkkaarr®®bbyyuuTTÏÏeennHH  ..  xxMM∆∆¨k̈krruuNNaaccgg''ddwwkknnSSkkaarr®®bbyyuuTTÏÏ
CCaammYYyy®®kkuummGG~~kkeessµµaaHH®®ttgg''rrbbss''xxMM∆∆¨ ̈ nniiggCCaammYYyyyyuuvvCCnneeCCOOnneellOOnnnniiyymmrrbbss''eeyyIIgg
eeddIImm∫∫IICCMMrruujjyyuuvvCCnnTTSSggeennHH  eeTTAAkkaann''GGMMNNaacc  eehhIIyyEEffmmTTSSggeeddIImm∫∫IIGGnnuuJJÔÔaatt[[BBYYkk
eeKK  ssMMeerrccVVnnCCaarrUUbbrraaggeeLLIIgg  nnUUvvkkII††®®ss´́mmrrbbss''BBYYkkeeKK  eeTTAArrkkyyuuttii††FFmm··kk~~¨g̈gssggmmnnii
ggrrkkllTTiiÏÏssggmmnniiyymm»»  ..  

66--  ccMMeeJJHHåått††mmeessnniiyyllnn''--nnll'' ––  CCaassÂÂggaammssMMrraabb''kkMMccaatt''BBYYkkGG~~kkQQ¬¬aann
JJnnkkuummµµ¨ÿynniiss††yyYYnn  BBIIssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  ..  CCaaeePPII¬¬ggssÂÂggaammEEddlleeyyookkkkuuggnniiggyyYY
nnxxaaggeeCCIIgg  VVnnccUUllmmkkbbgg˚åatt''kk~~¨g̈gTTwwkkddIIEExxµµrr  ttSSggBBIIqq~~SS11996633  eeddaayymmaannnneerraatt††mm--
ssIIhhnnuu  CCaaGG~~kkCCYYyyrrkkGGuuss  eehhIIyycciinnkkuummµµ¨ÿynniiss††nniiggkkUUeerr""xxaaggeeCCIIgg  CCaaGG~~kkCCYYyyxxaagg
bbkk''pp¬¬iitt  xxaaggppMM¬¬¨ëePPII¬¬gg  rrhhUUttTTaall''EEttVVnneeqqHHsseennÏÏaarrsseennÏÏAAeeLLIIggeennAAqq~~SS11997700  ..

77--  ccMMeeJJHHssaaLL¨ẗt--ssrr ––  ssÂÂggaammeennHH  ®®bbddUUccVVnnTTwwkkbbwwggTTeenn¬¬ssaabb  eehhIIssaa
LL¨ẗt--ssrrCCaa®®kkeeBBIIee®®kkoommEEss∫∫kkmmYYyy  EEddll®®ttUUvvcciinneebb""kkSSgg,,  yyYYnnhhaaNNUUyy  nniiggeess††
ccssIIhhnnuu  nnSSKK~~aaccaabb''®®KKEEvvggeeTTAAkk~~¨g̈gbbwwggeennaaHH  ..

eennAAqq~~SS11997700,,  PPaaKKIITTSSgg77ssuuTTÏÏEEttCCaaGG~~kkssggÙÙwwmmQQ~~HH  eeTTAAttaammKKMMeerraaggkkaarrNN__eerroo
gg@@xx¬¬ÁÁnn,,  bb""uuEEnn††ccaabb''BBIIqq~~SS11999900      EEddllsshhPPaaBBssUUeevvoott®®ttUUvvrrllMM    mmkkTTll''qq~~SS11999977
eennHH  GG~~kkQQ~~HHBBiitt®®VVkkdd  eennAAssll''EEttmmYYyyeeTT  KKWWBBYYkkyyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††  ..
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{{kkaassllÌÌssMMrraabb''[[yyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††  ccUUllQQ¬¬aannJJnn
kkmmıı¨C̈Caaeeddaayyeeccjjmmuuxx

eennAA´́ff©©TTII1188mmiinnaa11997700,,    EEddllCCaa´́ff©©rrddΩΩ®®bbhhaarr,,    eess††ccssIIhhnnuunniiggbbrriiJJrr®®ttUUvv
eerroobbccMMeeddIImm∫∫IIeeccjjddMMeeNNIIrr  BBIImmUUssËËeeTTAAeebb""kkSSgg  ..  KKWWeennAA´́ff©©TTII1188mmiinnaa,,  kk~~¨g̈grrffyynn††EEddll
ddwwkkssIIhhnnuu  eeTTAAkkaann''GGaakkaassyyaannddΩΩaanneennHHeehhIIyy  EEddll  GGaaLLiiccssIIuuss__--kkUUssßßII¨ḧhIInn
VVnn®®VVbb''eeTTAAssIIhhnnuuffaa  ««eennAAPP~~MMeeBBjj,,  ttaammkkiiccçç®®bbCCMMuuvviissaammJJÔÔmmYYyy  rrddΩΩssPPaaVVnn®®bb--
kkaassCCaa‰‰kkccœœnnÊÊ  eeddIImm∫∫IITTmm¬¬aakk''rrUUbbKKaatt''BBIIttMMEENNggCCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩEExxµµrrGGss''mmYYyyCCIIvviitt»»  ..

eeyyaaggttaammssIIhhnnuu,,  kkUUssßßII¨ḧhIInnVVnnbbEEnnƒƒmmffaa  ––  ««sseemm††ccnnwwggVVbbddwwggGGMMBBIIGGII√√EEdd--
llBBYYkkcciinnnnwwggnniiyyaayyCCaammYYyysseemm††cc,,  rrYYcceehhIIyyccSSsseemm††cc®®ttLLbb''mmkkvviijj  ..  eeyyIIggnnww
ggCCYYyysseemm††cc  ..  sseemm††cc®®VVkkddCCaaQQ~~HHmmiinnxxaann»»  ..

ttaammKKMMnniittrrbbss''KKaatt'',,  ssIIhhnnuuVVnn®®VVff~~aass~~aakk''eennAA  TTSSggmmUUssËË  TTSSeebb""kkSSgg  eeddIImm∫∫II
ddwwkknnSSttaammrryy:rrddΩΩFFaannIÍ́ nn®®bbeeTTsskkmmuummµµ¨ÿynniiss††TTSSggBBIIrr  nnUUvv««ccllnnaattssflflUU»»®®bbqqSSgg
rrddΩΩaaPPiiVVlleennAAPP~~MMeeBBjj  EEddllrrUUbbKKaatt''ppÊÊaall''  CCaaGG~~kkEEttggttSSggeennAAEExxssIIhhaa11996699  ..

eeBBlleeTTAAddll''eebb""kkSSgg  eennAA´́ff©©TTII1199mmiinnaa11997700,,  ssIIhhnnuu®®KKaann''EEttCCaaGGggmmççaass''FF¬¬aa
kk''bbuuNN¥¥mm~~aakk''bb""uueeNNˆâaHH,,  vveegg√√ggeeddaayyee®®kkvvee®®kkaaFF,,  ee®®ttoommxx¬¬ÁÁnnCCaaee®®sscceeddIImm∫∫IIeeddkkddYYll
eeTTAAkk~~¨g̈g´́ddrrbbss''GG~~kkEEddll®®ttkkggyykkrrUUbbKKaatt''mmuunneeKK  eeddIImm∫∫IIssggsswwkk  ..  KKWWCCaakkaarrbbeeggII˙˙
bb[[ddwwggeennAAeeBBllee®®kkaayyBBIIssMMNNaakk''««mmiitt††»»CCUU--eeGGnnLLaayyrrbbss''KKaatt''  EEddllVVnnTTTTYY
llrrUUbbKKaatt''  eennAAeeBBllccuuHHBBIIyynn††eehhaaHH  eehhIIyyEEddllVVnnssYYrreeTTAArrUUbbKKaatt''  EE®®kkggeellaaKKaatt''
bbMMrruugg  ««bbnn††ttssflflUUrrhhUUttddll''TTIIbbJJççbb''»»  ..  ttaammcceemmII¬¬yyCCaavviiCCÇÇmmaannrrbbss''KKaatt'',,  nnaayykkrrddΩΩ
mmÂÂnn††IIcciinnbbEEnnƒƒmmffaa  ––  ««®®bbFFaanneemm""AA--eessTTuuggVVnnpp††ll''kkaarrEENNnnSSmmkkxxMM∆∆¨ ̈ eeddIImm∫∫IIFFaannaaCCUUnn
sseemm††ccffaa  eeyyIIggnnwwggKKSS®®TTsseemm††ccyy""aaggeeBBjjTTMMhhwwgg»»  ..

CCaabbnnÊÊaann''eennaaHH,,  CCUU--eeGGnnLLaayyVVmmssMMEEddgg[[GGttIIttmmhhaakkßß®®ttyyll''GGMMBBII  EEddllkkuu
mmuuµµ¨ÿynniiss††eellOOggVVnn®®VVff~~aaeellIIrrUUbbKKaatt''  ––  eeddaayyeeFFII√√[[mmaannCCMMeennOO  ttaammkkaarrGGbbGGrrssaa
TTrr  nniiggttaammsskkmmµµPPaaBBppÊÊaall''rrbbss''KKaatt'',,  ffaa®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrree®®kkaakk®®bbqqSSgg  CCaammYYyyrrddΩΩaa
PPiiVVlleennAAPP~~MMeeBBjj  eeddIImm∫∫IIpp††ll''kkiiccççkkaarrJJrreeTTAABBllTTaahhaannyyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††  kk~~¨g̈gssÂÂggaa
mmyyUUrrGGEEgg√√ggrrbbss''eeKK  ..

eennAA´́ff©©TTII2222mmiinnaa11997700,,  kk~~¨g̈gddMMeeNNIIrrmmkkBBIIhhaaNNUUyy,,  ppaamm--vvaa""nn''dduuggVVnnmmkkdd
ll''TTII®®kkuuggeebb""kkSSgg  CCaaTTIIEEddllppaamm--vvaa""dduuggVVnnssnnÊÊnnaayy""aaggyyUUrrCCaammYYyyssIIhhnnuu  ..  



GGMMeeBBIIQQ¬¬aannJJnnrrbbss''yyYYnnmmkkeellIIkkmmıı¨C̈Caa 2266

eehhIIyyeeyyaaggttaammeeddvvIIDD  PPIĬ̆   eeqqnnLLWWrr__,,  ttSSggBBIIeeddIIqq~~SS11997700  ssaaLL¨ẗt--ssrrVVnneeccjjddMM--
eeNNIIrrBBIIkkmmıı¨C̈CaammkkhhaaNNUUyy,,  TTMMnnggCCaassaaLL¨ẗt--ssrrVVnnrrYYmmddMMeeNNIIrrCCaammYYyy  ppaamm--
vvaa""nn''dduugg  EEddll®®ttUUvvVVnneekkaaHHeehhAAeeddaayy®®kkuuggeebb""kkSSgg,,  eeTTIIbbssaaLL¨ẗt--ssrrVVnneeTTAAddll''
TTIIeennaaHHEEddrr  ..

ttaammbbJJIIÇÇeexxµµAA,,  mm††ggeennHH,,  ssaaLL¨ẗt--ssrrmmaanneeCCaaKKCC&&yykk~~¨g̈gkkaarrbbJJçç¨ḦHbbJJççËËllCCUU--eeGG
nnLLaayy  EEddllssIIhhnnuu®®ttUUvvee®®CCIIssyykkCCaaCCMMhhrr®®bbqqSSggccMMeeJJHHllnn''--nnll'',,  eehhIIyyeeddaa
yyeehhttuueennHHccMMeeJJHHsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkEEddrr,,  eeddaayy®®ttLLbb''mmkkrrkknneeyyaaVVyy®®bbqqSSgg
cc®®kkBBttii††nniiyymmGGaaeemmrriikkSSggvviijj  EEddllrrUUbbKKaatt''VVnneeVVHHbbgg''eeccaall  kkaallBBIImmYYyyqq~~SSmmuunn
eeddIImm∫∫IIddaakk''ccMMNNggTTUUttCCaaffIIµµCCaammYYyyGGaaeemmrriikk  kkaallBBIIEExxeemmssaaqq~~SS11996699  ..

ttaamm®®bbPPBBeeppßßggeeTToott  KKWWppaamm--vvaa""nn''dduugg  EEddllVVnneellIIkkTTwwkkcciitt††ssIIhhnnuu[[ttssflflUU
eeddaayyssnn¥¥aayykkGGMMNNaacc[[KKaatt''vviijj  ««kk~~¨g̈gcceenn¬¬aaHHeeBBll4488eemm""aagg»» ..  ssMMeeNNIIEEddll
ssaaLL¨ẗt--ssrrVVnneeFFII√√ccMMeeJJHHCCUU--eeGGnnLLaayyddUUeecc~~HHddUUccKK~~aaeebbHHbbiitt  CCaammYYyyddMMbbUUnnµµaannEEddll
ppaamm--vvaa""nn''dduuggVVnnpp††ll''eeTTAAssIIhhnnuu  ..  eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[ssIIhhnnuuGGaakk''GGnn''cciitt††  nniiggeeddIImm∫∫IIkkaarrJJrr
GGnnaaKKtt´́nnkkuummµµ¨ÿynniiss††EExxµµrr,,  eemmddwwkknnSScciinnnniiggyyYYnnVVnnllaakk''vvtt††mmaannrrbbss''ssaaLL¨ẗt--
ssrreennAAeebb""kkSSggeennHH  mmiinn[[eellccææddll''ssIIhhnnuu  EEddllKKaatt''VVnnddwwggffaa  ssaaLL¨ẗt--ssrr
CCaaeemmddwwkknnSSkkaarr®®bbyyuuTTÏÏeennAAkkmmıı¨C̈Caa  EEtteennAArryy:eeBBllee®®ccIInnqq~~SSee®®kkaayymmkk  ((eeddvvIIdd  PPIĬ̆ eeqq
nnLLWWrr__  ««eerroommcc∫∫ggbb""uullBBtt»»,,  TTMMBB&&rr114455))  ..

bbnnÊÊaabb''BBIIkkaarrssnnÊÊnnaaCCaammYYyyppaamm--vvaa""nn''dduugg,,  ssIIhhnnuu««VVnnssMMEEddggeeccttnnaakk~~¨g̈gkkaarr
bbeeggII˚t̊trrNNssiirr¥¥rrYYbbrrYYmmrrMMeeddaaHHkkmmıı¨C̈Caa»»  ..  ssIIhhnnuuVVnn®®bbkkaann''yykkkkllyyuuTTÏÏdd**ssaammJJÔÔ
bbMMppuuttrrbbss''bbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††GGnn††rrCCaattii  ––  kkllyyuuTTÏḮ́ nn««rrNNssiirrßß»»  ..  kkaarrddeeNNII††mm
yykkGGMMNNaaccrrbbss''BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††®®bb®®BBiitt††eeTTAA,,  eebbIIeeddaayyppÊÊaall'',,  ttaammGGMMeeBBIÍ́ ®®BB´́ppßß,,  ……
eebbIIeeddaayyee®®bbIIeeBBlleevvllaayyUUrrGGEEgg√√gg,,  ttaammGGMMeeBBIIvviiTTÏÏggßßnnaa  EEddll®®ttUUvvVVnnbbgg˚n̊niiggddwwkknnSS
eeddaayyGGggkkaarrTTSSggLLaayy  EEddll®®bbmmUUllppMM††¨K̈K~~aaeennAAee®®kkaammkkaarrKKSSJJrrrrbbss''««rrNNssiirrßß»»mmYY
yy  eeddIImm∫∫IIbbiiTTVVMMggsskkmmµµPPaaBBBBiitt®®VVkkddrrbbss''bbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††  EEddllVVnnee®®CCoottccUUll
eeTTAAkk~~¨g̈gss~~ËËll´́nn««rrNNssiirrßß»»  bb""uuEEnn††CCaaGG~~kkkkaann''kkaabb''mmuuxxnnaaTTIIkk~~¨g̈gbbJJÇÇaakkaarr  ..

lluuHHEEssÌÌkkeeLLIIgg,,  ´́ff©©TTII2233mmiinnaa11997700,,  ssIIhhnnuuVVnnEEff¬¬ggttaammrrllkkFFaattuuGGaakkaass
´́nnvviiTT¥¥¨s̈seemm¬¬ggeebb""kkSSgg  GGMMBBIIeesscckkII††®®bbkkaass55ccMMNNuucc  EEddlleennAAkk~~¨g̈geennaaHHKKaatt''VVnnbb--
JJÇÇaakk''BBIIkkaarrrrMMllaayyrrddΩΩaaPPiiVVllPP~~MMeeBBjj,,  kkaarrGGMMJJvvnnaavvddll''CCnnrrYYmmCCaattii  CCaaTTIIeess~~hhaaTTSSgg
GGss''eennAAkkmmıı¨C̈Caa  kk**ddUUcceennAAbbrreeTTss  [[bbddiieessFFkkaarreeKKaarrBBccMMeeJJHHrrddΩΩaaPPiiVVlleennHH,,  VVnn
®®bbkkaassBBIIkkaarrbbeeggII˚t̊teellIIkkee®®kkaayy  nnUUvv««rrddΩΩaaPPiiVVllrrYYbbrrYYmmCCaattiiffIIµµmmYYyy  ®®BBmmTTSSggssPPaa
ssMMrraabb''BBiiee®®KKaaHHeeyyaabbll''bbeeNN††aaHHGGaassnn~~»»,,        VVnnee®®KKaaggbbeeggII˚t̊t  ««kkggTT&&BBrrMMeeddaaHHCCaattii»»,,  
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eehhIIyyTTIIbbJJççbb''VVnneessII~~eeTTAAEExxµµrrTTSSggGGss''  ««EEddllrrss''eennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTssnniiggee®®kkAA®®bbeeTT--
ss,,  ®®BBHHssggÙÙ,,  ®®KKhhssƒƒ,,  TTaahhaann  nniiggrraa®®ss††ssaammJJÔÔ,,  bbuurrssnniigg®®ssII††»»  [[rrYYbbrrYYmmKK~~aa
eeddIImm∫∫II««bbeeggII˚t̊trrNNssiirrßßrrYYbbrrYYmmmmYYyy  ttaammeeQQµµaaHHCCaapp¬¬ËËvvkkaarrffaa  rrNNssiirrßßrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı¨¨
CCaa »»  ..

ccMMEENNkkxxaaggyyYYnneeyyookkkkuuggnniiggyyYYnnxxaaggeeCCIIgg,,  {{kkaassllÌÌVVnnmmkkddll''eehhIIyy..
eeddaayyKKµµaann®®bbkkaassssÂÂggaamm,,  kkggTT&&BByyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††VVnnccaabb''eeppII††mmkkaarrvvaayy®®bbhhaarr
eeTTAAeellIITTIIttSSgg´́nnrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr  ttaammttMMbbnn''CCaaee®®ccIInn  eennAA´́ff©©TTII2299mmiinnaa11997700  ..  kkaall
bbrriieeccœœTTeennHHkkMMNNtt''nnUUvvkkaarrccaabb''eeppII††mm´́nnssÂÂggaammEExxµµrr,,  CCaaddMMbbUUggbbMMppuuttKKWW  ««bbnnÊÊaayyssgg˚åatt''
sswwkkrrggkkMMBBgg''®®ttaacc»»,,  eeQQµµaaHHffaa««bbnnÊÊaayyrraaccGGflflaamm»»  eennAA®®ssuukkrrmmaassEEhhkkkk~~¨g̈geexxtt††ss√√aa
yyeerroogg,,  VVnnTTTTYYllkkaarrvvaayy®®bbhhaarrBBIIeeyyookkkkuugg--yyYYnnxxaaggeeCCIIgg  nniiggEExxµµrr®®kkhhmmmmYY--
yykk††aabb''ttUUcc  EEddllFF¬¬aabb''VVnneeFFII√√sskkmmµµPPaaBBeennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkeennHHttSSggBBIIqq~~SS11996688  ..  lluuHH
®®BBwwkkeeLLIIgg,,  xxMM∆∆¨V̈VnnVVnneeTTAACCiittbbnnÊÊaayy  ..  CCaaeellIIkkTTIImmYYyyEEddllxxMM∆∆¨V̈VnneeXXIIjj  BBYYkkeeyyoo
kkkkuuggJJkk'' rrUUbbeess††ccssIIhhnnuu  eennAAeellIIGGaavv,,  BBYYkkeeKK®®bbkkaassffaa  mmkkCCYYyyeess††ccssIIhhnnuu
eehhIIyyxxMM∆∆¨V̈VnnææeeKKnniiyyaayyJJkk¥¥ffaa  GGggkkaarr ..  bbnnÊÊaabb''mmkk,,  xxMM∆∆¨V̈VnneeXXIIjjffaa  GGaaNNiikk
CCnnyyYYnnCCaaee®®ccIInn  EEddllrrss''eennAAppßßaarrkkMMBBgg''®®ttaacc  EEddllmmaann®®VVkk''ccaayyvvaayyddUUcc®®kkddaa--
ss''  nniiggCCiiHHeeTTaacc®®kkyynn††yynn††ccuuHHeeLLIIgg  ttSSggBBIIee®®ccIInnqq~~SSmmkkeehhIIyy  ssuuTTÏÏCCaaPP~~aakk''ggaarrrrbb--
ss''eeyyookkkkuuggTTSSggGGss''  ..  ccMMEENNkkTTaahhaannkk~~¨g̈gbbnnÊÊaayy  mmiinnVVnnttttSSggCCaammYYyyyyYYnn
eeyyookkkkuuggeeTT  ee®®JJHHVVnnddwwggCCaammuunnffaa  mmiinnGGaaccyykkQQ~~HHeellIIeeyyookkkkuuggVVnn  ..  CCnn
rrggee®®KKaaHHddll''ss¬¬aabb''EEttmm~~aakk''KKtt''eennAAkk~~¨g̈gbbnnÊÊaayyeennHH  KKWWGGnnuueessnnIIyy‰‰kk  ssuuxx--eeCCaatt  EEdd
llbbnnÊÊaabb''mmkk®®ttUUvvVVnnddwwkkeeccjjBBII««bbnnÊÊaayyrraaccGGflflaamm»»  eeddaayykkggGGnn††rraaKKmmnn__mmkkBBIITTIIrrYYmm
eexxtt††ss√√aayyeerroogg  eennAAeemm""aagg1144rreessooll  ..

eesscckkII††GGMMJJvvnnaavvrrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  ttaammvviiTT¥¥¨ëebb""kkSSgg,,  kkaalleeNNaaHHeebbIIttaammxxMM∆∆¨K̈Kiitt
®®bbEEhhllBBMMuussUUvvmmaann®®bbssiiTTiiÏÏPPaaBBccMMeeJJHHEExxµµrrGG~~kk®®kkuuggeeTT,,  bb""uuEEnn††eebbIIttaammxxMM∆∆¨ëeXXIIjjppÊÊaall''
mmaann≤≤TTiiÏÏBBllccMMeeJJHHEExxµµrreennAAttaammCCnnbbTT  ..  kkMMhhwwggrrbbss''rraa®®ss††EExxµµrr  ccMMeeJJHHkkaarrTTmm¬¬aakk''
eess††ccssIIhhnnuuBBIIttMMEENNgg  VVnnCCMMrruujjnniiggyyuuvvCCnnGG~~kkssµµ&&®®KKcciitt††CCaaee®®ccIInn  [[ccUUllkk~~¨g̈g´́®®BB
mm""aaKKIIss__  eeddIImm∫∫IITTTTYYllkkaarrhh√√wwkkhh√√WWnnBBIIBBYYkkeeyyookkkkuugg  ..  bb""uuEEnn††,,  EExxµµrrmmYYyyPPaaKKVVnn®®ttLLbb''
mmkkrrkk®®KKYYssaarrvviijj  eeddaayymmiinnGGaacc®®TTSS®®TTVVnn  CCaammYYyykkaarrvvaayy®®bbhhaarrBBIIkkggTT&&BBGGaakkaa
ssGGaaeemmrriikkSSgg  eennAAttaamm®®BBMMEEddnneeTTAAeellIICCMMrrMMuuhh√√wwkkhh√√WWnn  ..

eennAA´́ff©©TTII1144eemmssaa11997700,,  åått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''VVnn®®bbkkaassffaa  ––  ««EExxµµrr®®BB
mmTTTTYYllrraall''CCMMnnYYyyBBIIbbrreeTTsseeddaayy≤≤ttllkk≈≈xxNNÎÎ  BBII®®KKbb''mmCCŒŒddΩΩaann,,  eeddIImm∫∫IImmaannllTTÏÏ
PPaaBBssMMrraabb''ttssflflUU®®bbqqSSggss®®ttUUvvQQ¬¬aannJJnn»» ..  kk~~¨g̈grryy:eeBBllCCaaggmmYYyyEExx  kkggTT&&BBnniigg
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®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr®®ttUUvv®®bbQQmmmmuuxxEEtt‰‰kk‰‰gg  CCaammYYyykkgg‰‰kkPPaaBByyYYnnxxaaggeeCCIIggnniigg
eeyyookkkkuugg  EEddllmmaannGGaavvuuFFTTMMeennIIbbCCaagg  nniiggkkaarrhhaatt''hh√√wwkkhh√√WWnnssÊÊaatt''CCMMnnaajjCCaagg  eeddII--
mm∫∫IIrraarrSSggkkaarrQQ¬¬aannJJnnmmkkeellIIEEddnnddIIEExxµµrr ..  eennAA´́ff©©TTII2233mmiinnaa11997700,,  ee®®kkaammbbJJÇÇaa--
kkaarrrrbbss''åått††mmeessnnIIyy  ssuuEEss††nn--EEhh√√rrNNgg''EEddss__,,  kkggTT&&BBEExxµµrrVVnnddeeNNII††mmyykkVV
nnTTII®®kkuuggssÌÌaaggmmkkvviijj  EEddllssiiƒƒtteennAAccmm©©aayy3333KK˘̆mm˘̆BBIITTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  eehhIIyybbJJŒŒbb''
kkaarrvvaayylluukkrrbbss''bbccççaammii®®ttssMMeeddAArrddΩΩFFaannII  ..

eeyyaaggttaamm  nnIIkkUULLaa--LLaagg,,  CCaaGG~~kksseegg˚t̊tkkaarrNN__dd**GGgg''GGaaccnniiggssuuccrriitt,,  ««mmaann
®®BBwwttii††kkaarrNN__KKYYrrrrMMeePPIIbbeehhIIyyeeqqaattll©©gg''  eennAAkk~~¨g̈gKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarrssMMrraabb''TTbb''TTll''CCaammYY--
yyss®®ttUUvv,,  EEddll®®ttUUvvVVnnbbeeggII˚t̊teeLLIIggttaamm®®KKwwHHssƒƒaannssiikkßßaa,,  ttaamm®®kkssYYggrrddΩΩ,,  ttaammss
gg˚åatt''CCaaeeddIImm,,  eeddaayykkaarr®®bbmmUUllppMM††¨n̈nUUvvyyuuvvCCnnnniiggyyuuvvnnaarrII  EEddllmmaann‰‰kkssNNΩΩaannccMMrruuHH
BBNN··KK~~aa  eehhIIyyEEddllQQrrkkaann''GGaavvuuFF  eeddIImm∫∫IIyyaammeennAAxxaaggee®®kkaayyKKMMnnrrVVvvxxßßaacc''  ..  mmaa
nnkkgg√√HHkkaarrBBiieessaaFFnn__  eennAAkk~~¨g̈gssMMNNaakk''́́ nnyyuuTTÏÏCCnnccMMNNUUllffIIµµTTSSggeennHH  EEddllhhaatt''hh√√ww
kkhh√√WWnnee®®kkaayyeemm""aaggeeFFII√√kkaarreennAAkkaarriiyyaall&&yy  ttaammssYYnncc∫∫aarrnniiggTTIIllaannssaaFFaarrNN:´́nn
®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..  bb""uuEEnn††eeKKGGaaccKKiittffaa  TTaahhaannCCMMnnaann''ee®®BBggnnaayy  kk**mmaannllkk≈≈NN:eeqqaatt
ll©©gg'',,  rrLLiikkrrLLkk'',,  xx√√HHkkaarrBBiieessaaFFnn))EEddrr,,  eehhIIyyddUUccTTaahhaannTTSSggeennHH,,  yyuuvvCCnnnniiggyyuu
vvnnaarrIIEExxµµrrVVnnccUUll®®bbLLËËkkeeddaayyTTwwkkcciitt††rrMMeePPIIbbGGgg''GGaaccBBiitt@@  kk~~¨g̈gkkaarr®®bbyyuuTTÏÏ®®bbqqSSgg
ss®®ttUUvv  EEddllbbNN††aall[[VVtt''bbgg''CCIIvviittrraabb''rryyrraabb''JJnn''nnaakk''»»  ..

BBIÍ́ ff©©TTII2244eeTTAA2255eemmssaa11997700,,  eeddaayyyykkttaammKKMMnniittccaass''BBIIqq~~SS11996655  nniiggeeddaa
yymmaannkkaarree®®CCaammEE®®CCggBBIIeebb""kkSSgg,,  ssIIhhnnuuVVnneessII~~eebbIIkk««ssnnii~~ssiiTTkkMMBBUUllrrbbss''®®bbCCaa
CCnn≤≤NNÎÎËËcciinn»»  eehhIIyykkiiccçç®®bbCCMMuuVVnn®®ttUUvveekkaaHHeehhAAttaammkkaarrpp††ÁÁcceeppII††mmrrbbss''ssIIhhnnuu  ..
eeyyaaggttaamm‰‰kkssaarreennHH,,  ®®bbCCaaCCnnTTSSggbbIÍ́ nn≤≤NNÎÎËËcciinn®®ttUUvvVVnnttMMNNaaggeeddaayyKKNN:

®®bbttiiPPUUbbYYnn  ––  xxaaggPPaaKKIIEExxµµrr  ®®ttUUvvVVnnddwwkknnSSeeddaayyssIIhhnnuu  eehhIIyyccUUllrrYYmmeeddaayyEEbb""nn--
nnuutt,,  hhYYtt--ssmm∫∫ttii††,,  ssaarriinn--qqaakk,,  eeccAA--eessgg,,  CCYYnn--mmMMuu  nniigg  eerrOOgg--mm""aacc  ..  ccMMEENNkk
eexxoovv--ssMMppnn,,  hhflflUU--yynn''  nniigghhflflUU--nnwwmm  BBMMuuVVnnccUUllrrYYmmeeTT  ..  xxaagg««®®bbCCaaCCnnLLaavv»»mmaann
GGggmmççaass''  ssuuppaannuuvvggßß  CCaa®®bbFFaann´́nnKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarrmmCCŒŒwwmmrrbbss''rrNNssiirrßßeess~~hhaa
CCaattiillaavv,,  ®®BBmmTTSSgg  xxaammsswwtt--EEkkvvLLaa,,  PPUUmmii--vvggßßvviiccii®®tt,,  xxaammppaayy--bbuuVVππ  nniigg  GGflfl˜˜uueehhOO
nn--PPYYnnssaavvaa""tt  ..  xxaaggrrNNssiirrßßeeyyookkkkuuggmmaann  eegg√√øøgg--hhWWuu  ff  CCaa®®bbFFaann,,  ®®BBmmTTSSgg
FFiijj--DDiijjffaavv,,  eellaakk®®ssIIeegg√√øøgg--DDiijjCCII,,  eeLL--kk√√aaggccaajj'',,  eegg√√øøgg--vvaa""nn''eehhoovv  nniigg  yy""--
dduuggyy""aagg  ..  xxaaggPPaaKKIIyyYYnnxxaaggeeCCIIgg  mmaannnnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††  ppaamm--vvaa""nn''dduugg  CCaa®®bbmmuuxx
®®BBmmTTSSgg  hh√√aagg--kkuukkeevvoott,,  hh√√aagg--mmiijjCCaann,,  eegg√√øøgg--kkUUffaacc''  nniiggeegg√√øøgg--eeFFOOgg  ..

ee®®kkaayymmkk,,  GGggmmççaass''  ssuuppaannuuvvggßß  VVnnGGHHGGaaggeeddaayyppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnGGMMBBIIkkiiccçç®®bbCCMMuueennHH
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eennAAkk~~¨g̈gbbTTssmm∏∏aassnn__mmYYyy  CCaammYYyyGG~~kkssaarrBBtt··mmaannCCaattiibb""UULLËËjjeeQQµµaaHH  mm""UUnnIIkkaa--
vv""rreeNNnnss˚åa  EEddllKKaatt''VVnnyykkmmkkccuuHHppßßaayykk~~¨g̈gBBtt··mmaann  ®®TTIIbbflflUUNNaallUUDDUU  eennAA´́ff©©TTII
2233mmiiffuunnaa11997700  ..  GGggmmççaass''  ssuuppaannuuvvggßß  VVnnTTTTYYllssaall''ffaa  kkiiccçç®®bbCCMMuú́ nnKKNN:

®®bbttiiPPUUTTSSggbbYYnneennHH  BBiittCCaaVVnn®®bb®®BBwwtt††eeTTAAeennAA®®kkuuggkkgg''ttuugg  eeddaayymmaannvvtt††mmaannBBIInnaa--
yykkrrddΩΩmmÂÂnnII††cciinnCCUU--eeGGnnLLaayy  ®®BBmmTTSSggPPrriiyyaappgg  ..  kk~~¨g̈gBBiiFFIICCbb''eellooggbbiiTTGGgg®®bbCCMMuu
eennAA´́ff©©TTII2255eemmssaa11997700,,  CCUU--eeGGnnLLaayyVVnn®®bbkkaass®®VVbb''KKNN:®®bbttiiPPUUTTSSggbbYYnnffaa
®®bbeeTTssrrbbss''BBYYkkeeKKmmaann®®BBMMEEddnnCCaabb''ppÊÊaall''CCaammYYyycciinn,,  TTuukkNNaakkmmıı¨C̈CaaBBMMuummaann®®BBMMEEddnn
®®ttgg''NNaaCCaabb''CCaammYYyycciinnkk**eeddaayy  eehhIIyyffaa««EEddnnddIIcciinndd**TTUUllMMTTUUllaayy  CCaabbEEggÌÌkkrrwwgg
bbwwuuggssMMrraabb''®®bbeeTTss≤≤NNÎÎËËcciinnTTSSggbbII»»  ..

eennAAkk~~¨g̈gssgg˚f̊faassMMrraabb''sseemmııaaFFBBiiFFII,,  ssIIhhnnuuVVnnssgg˚t̊t''FF©©nn''eeTTAAeellIIkkaarrKKSS®®TTBBIIcciinn
®®bbCCaammaanniitt  eehhIIyyccaatt''TTuukkffaa  ««CC&&yyCCMMnnHHrrbbss''®®bbCCaaCCnn≤≤NNÎÎËËcciinn  EEddllVVnnKKSS®®TT
yy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aaBBIImmhhaa®®bbCCaaCCnncciinn  nniiggBBII®®bbeeTTssdd´́TTeeTToottkk~~¨g̈gBBiiPPBBeellaakk»»  CCaaeeCCaaKK
CC&&yyEEddllTTTTYYllVVnnrrYYccee®®sscc ..

eesscckkII††CCUUnnBBtt··mmaannccuuggee®®kkaayybbJJÇÇaakk''ffaa  ––  ««kkaarrttssflflUUrrbbss''®®bbCCaaCCnnTTSSggbbII  CCaa
kkaarrttssflflUUrrYYmm  eehhIIyy®®bbCCaaCCnnnniimmYYyy@@®®ttUUvvCCYYyyKK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk  KKWWGGII√√EEddllVVnneebbIIkkccMM
hhTT√√aarr  ssMMrraabb''[[eeyyookkkkuuggnniiggyyYYnnxxaaggeeCCIIgg  ccUUllQQ¬¬aannJJnnkkmmıı¨C̈Caa  llaavv  eeddaayy
eessrrII»»  ..  ‰‰kkssaarrGGHHGGaaggffaa  ––  ««eeddaayy®®bbkkaann''KKMMnniittttaammeeKKaallkkaarrNN__ffaa  kkaarrrrMMeeddaaHH
nniiggkkaarrJJrr®®bbeeTTssnniimmYYyy@@  CCaaPPaarrkkiiccççrrbbss''®®bbCCaaCCnnxx¬¬ÁÁnn,,  PPaaKKIInnaannaa®®ttUUvveeFFII√√ttaammrraall''
llTTÏÏPPaaBBrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeddIImm∫∫IIpp††ll''kkaarrKKSS®®TTeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk  eeTTAAttaammccMMNNgg''rrbbss''PPaaKKIICCaa
ssaammIIxx¬¬ÁÁnn  eehhIIyyeeddaayyEEppÌÌkkeellIIkkaarreeKKaarrBBKK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk»»  ..

eeddaayybbJJÇÇaakk''BBIIssaammKKIIPPaaBBrrbbss''KKNN:®®bbttiiPPUUTTSSggbbII,,  KKNN:®®bbttiiPPUUhhaaNNUUyy
VVnnkkMMNNtt''yykkllkk≈≈NN:eeppßßggKK~~aassMMxxaann''mmYYyy  ..  eesscckkII††CCUUnnBBtt··mmaannVVnnbbJJÇÇaakk''CCaa
ccuuggee®®kkaayyffaa  eeddaayykkaarryyll''®®BBmmnniiggeeddaayykkaarrKKSS®®TTddll''eeKKaalleeddAArrbbss''PPaaKKII
llaavv,,  EExxµµrr  nniiggyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg,,  ««bbJJ˙ȧassII††BBII‰‰kkrraaCCPPaaBB,,  ssnnii††PPaaBB,,  GGBB¥¥aa®®kkwwttPPaaBB,,  kkaarr
hhaammXXaatt''nnUUvvrraall''vvtt††mmaann´́nnBBllTTaahhaann……mmUUllddΩΩaanneeyyaaFFaabbrreeTTss  eennAAeellIIEEddnnddII,,
kkaarrmmiinnccUUllrrYYmmkk~~¨g̈gssmmıı&&nnÏÏPPaaBBeeyyaaFFaaNNaammYYyy»»,,  KKWWeeKKaallkkaarrNN__EEddll®®ttUUvvccuuHHllkk≈≈
xxNNÎÎkk~~¨g̈gkkiiccçç®®BBmmee®®BBooggeennAA®®kkuugghhßßWWEENNvvkkaallBBIIqq~~SS11995544  ssII††BBII≤≤NNÎÎËËcciinn  nniiggkk~~¨g̈g
kkiiccçç®®BBmmee®®BBooggeennAAqq~~SS11996622  ssII††BBIIllaavv,,  KKNN®®bbttiiPPUUhhaaNNUUyymmiinnVVnnccuuHHhhttƒƒeell
xxaa  CCaakkaarryyll''®®BBmmkk~~¨g̈gkkiiccçç®®bbCCMMuueeTT ..  eeddaayyccUUllrrYYmmkk~~¨g̈gBBiiPPBBkkuummµµ¨ÿynniiss††,,  KKNN®®bb
ttiiPPUUhhaaNNUUyymmiinnGGaacc®®ttUUvvccaatt''TTuukkffaa  GGBB¥¥aa®®kkwwtteeTT  KKWWddMMeeNNaaHH®®ssaayyBBIIbbTTbbJJÇÇaakk~~¨g̈g
GGgg®®bbCCMMuu  EEddllhhaaNNUUyyVVnnbbddiieessFFCCaaee®®ccIInneellIIkk    kk~~¨g̈grryy:bb""uunnµµaannqq~~SSccuuggee®®kkaayy  
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eennHH  ..  rryy:eeBBllCCaaggmmYYyyqq~~SSbbnnÊÊaabb''mmkk  BBYYkkeemmddwwkknnSS´́nnssnnii~~ssiiTTkkMMBBUUll≤≤NNÎÎËËcciinn  mmii
nnVVnnrrYYmm®®bbCCMMuueeTTootteeTT,,  ssnnii~~ssiiTTeennAAkkgg''ttuuggeennHH  EEddll®®ttUUvvVVnnpp††ÁÁcceeppII††mmeeddaayyssIIhh
nnuu  eehhIIyy®®ttUUvvVVnnbbJJÇÇaaeeddaayyCCUU--eeGGnnLLaayy,,  TTMMnnggmmaann≤≤TTiiÏÏBBllyyUUrrGGEEgg√√gg  ..

ttaammrryy:vviiTT¥¥¨s̈seemm¬¬ggeebb""kkSSgg,,  ssIIhhnnuuGGMMJJvvnnaavv≤≤ttQQbb''QQrrccMMeeJJHH®®bbCCaaCCaattii
EExxµµrr,,  bb""uuEEnn††kkaarrGGaannGGttƒƒbbTTTTSSggeennHH  GGaacc[[kktt''ssMMKKaall''eeXXIIjj  GGMMBBIIvviiFFIInniiggssMMeennooggEEdd
llEE®®bb®®bbYYllxxuussTTmm¬¬aabb''®®bb®®kkttIIBBII®®KKaammuunnrrbbss''ssIIhhnnuu  ..  eebb""kkSSggBBMMuuEEmmnnmmiinnddwwggffaa
kkaarrGGMMJJvvnnaavvrrbbss''KKaatt''  KKµµaann≤≤TTiiÏÏBBllxx¬¬SSggeeTTAAeellII®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrreeTT,,  bb""uuEEnn††eeKKeennAAbbnn††
eellIIkkTTwwkkcciitt††rrbbss''ssIIhhnnuu  [[®®bbkkaassCCaaeeTTooggTTaatt''    ee®®JJHHTTSSggeennHHrrYYmmccMMEENNkkyy""aagg
ssMMxxaann''  kk~~¨g̈gEEll∫∫ggnneeyyaaVVyycciinn  ..  mmuuxxggaarrrrbbss''ssIIhhnnuueennAAeebb""kkSSgg  mmaannllkk≈≈NN:

eeppßßggKK~~aaBBIIbbMMNNggrrbbss''KKaatt''  ..  TTuukkCCaammaannJJkk¥¥®®TTeeKKaaHHyy""aaggssaahhaavv  EEddllKKaatt''VV
nn®®bbkkaassttaammvviiTT¥¥¨s̈seemm¬¬ggPP~~MMeeBBjjeennAAqq~~SS11996677  eeddIImm∫∫II®®bbqqSSggCCaammYYyyGG~~kkddwwkknnSS´́nn
bbddiivvtt††nn__vvbb∫∫FFmm··cciinn,,  mmaannnn&&yyffaaeemm""AA--eessTTuugg..  lliinn--JJvv  CCaaeeddIImm,,  ddll''≤≤LLËËvv,,  ssII
hhnnuuVVnnmmkkssiiƒƒtteellIIGGaassnn:CCaapp¬¬ËËvvkkaarr´́nnTTIIllaann  eeTToonn--GGaannmmiinn,,  EEkk∫∫rrKK~~aaCCaammYYyyeemm
ddwwkknnSS´́nnbbddiivvtt††nn__eennHHddEEddll  ..

BBYYkkeemmddwwkknnSScciinn®®VVkkddCCaammiinnTTaann''eePP¬¬cc  nnUUvvPPaassaappÊÊ¨ÿyKK~~aa  rrvvaaggeess††ccssIIhhnnuunniigg
BBYYkkeeKKeeTT,,  bb""uuEEnn††ssuuTTÏÏEEttVVnnyyll''eeddaayy®®KKbb''®®KKaann''  eeddIImm∫∫IImmiinnTTaajjyykk{{kkaassEEddll
hhuucc[[BBYYkkeeKK  eennAA´́ff©©TTII1199mmiinnaa11997700  kk~~¨g̈geeBBllssIIhhnnuuCCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩ  EEddllFF¬¬aakk''BBIIttMM
EENNgg  VVnnmmkkddll''TTII®®kkuuggeebb""kkSSgg  ..  ccMMeeJJHHeebb""kkSSgg  CCaassaarr:ssMMxxaann''mmYYyy
EEddlleesscckkII††®®bbkkaassTTSSggLLaayy  ssII††BBIInneeyyaaVVyycciinnkkuummµµ¨ÿynniiss††  ®®ttUUvveeFFII√√eeLLIIgg
eeddaayyCCnnbbrreeTTssmm~~aakk'',,  eeddaayyCCnnCCaattiiGGaassIIuumm~~aakk''  ..

ssIIhhnnuu,,  EEddll®®ttUUvvVVnnCCUUnnddMMeeNNIIrreennAAeeBBlleennaaHH  kk~~¨g̈gTTssßßnnkkiiccççCCaabbnn††bbnnÊÊaabb''
JJsseeBBjj®®bbeeTTsscciinn,,  VVnneeTTAATTssßßnnaarrhhUUttddll''kkUUeerr""xxaaggeeCCIIgg  ®®BBmmTTSSgghhaaNNUU
yyppgg  ..  eennaaEExxmmiinnaa11997700,,  ssIIhhnnuuVVnn®®bbkkaassGGMMBBIIccMMNNgg''  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAA
mmCCŒŒwwmmbbUUJJ··  eehhIIyyeeTTAAyyUUeehhaass¬¬aavvIIeennAAnniiTTaaXXrrddUUvvbbnnÊÊaabb'',,  bb""uuEEnn††ddMMeeNNIIrrTTSSggeennHH  mmiinn
®®ttUUvvVVnnGGnnuuJJÔÔaattBBIIeebb""kkSSggeeTT  ..  eeddaayyKKaabb''cciitt††……mmiinnKKaabb''cciitt††,,  ssIIhhnnuu®®ttUUvvrrss''eennAA
CCiittbbuuKKllEEddllKKaatt''eehhAAffaa  ««mmiitt††dd**́́ ff¬¬ff¬¬aabbMMppuutt»»  ––  CCUU--eeGGnnLLaayy  ..  eeTTaaHHCCaaeeddaayy
ssaarrccMMNNggmmiitt††PPaaBBeennHH  EEddllmmkkTTll''́́ ff©©eennaaHHmmaannccMMNNaass''2255qq~~SS  kk**ssIIhhnnuu®®VV--
kkddCCaaKKµµaann≤≤TTiiÏÏBBllGGII√√eeTTAAeellIInneeyyaaVVyy´́nn®®bbeeTTsscciinneeTT  ..  ssIIhhnnuuEEff¬¬ggeeddaayyPPaa
BB®®VVkkddkk~~¨g̈gcciitt††  nnUUvvGGII√√EEddlleeKKxxßßwwbbddaakk''KKaatt''  ..  ssIIhhnnuummiinnPP&&nn††®®ccLLMMeeTTootteeTT  KKaatt''VV
nnkk¬¬aayyCCaaGG~~kknnSSJJkk¥¥rrbbss''eebb""kkSSgg  eehhIIyyKKaatt''ddwwggffaammuuxxnnaaTTIIrrbbss''KKaatt''nnwwgg®®ttUUvvccbb''
kkaallNNaacciinnkkuummµµ¨ÿynniiss††ccgg''ssMMeerrcc  ..  
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xxMM∆∆¨V̈VTTeellIIkkyykk‰‰kkssaarrccaass''mmkkllaatt®®ttddaaggeeLLIIggvviijjeennHH  mmiinnEEmmnnkk~~¨g̈gppll®®bb--
eeyyaaCCnn__  eeddIImm∫∫IITTmm¬¬aakk''eeTTaass  ……rriiHHKKnn''ccMMeeJJHHeerrOOggrraa""vvEEddllkknn¬¬ggppuutteeTT  bb""uuEEnn††eebbIIeeKKnnii--
yyaayyGGMMBBIIkkaarrssmm¬¬aabb''rrggaallrrbbss''bb""uull--BBtt  nniiggGGMMBBIIKKuuNNbbMMNNaacc''EEddllyyYYnnmmkkrrMM--
eeddaaHHEExxµµrreennAAqq~~SS11997799  ssUUmmeemmtt††aa®®kkeeLLkkeemmIIll  EEddllcciinneebb""kkSSggnniiggyyYYnnhhaaNNUUyy
VVnneerroobbccMMTTuukkttSSggBBIIEExxmmiinnaa11997700ppgg  ..

ddll''mmkk´́ff©©TTII3300eemmssaa11997700,,  kkggTT&&BByyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggnniiggGGaaeemmrriikkSSgg  ccaabb''eeppII††mm
eeFFII√√GGnn††rraaKKmmnn__®®bbqqSSgg««TTIICCMMrrkk»»eeyyookkkkuuggnniiggyyYYnnxxaaggeeCCIIgg  eennAAPPUUmmiiPPaaKKbbUUJJ··́́ nnkkmmıı¨-̈-
CCaa  ..  kk~~¨g̈gGGMMLL¨g̈g´́nnssÂÂggaammyyYYnn,,  kkggBBllFFMMååTTÏÏmm∏∏aaKKcc®®kkeellxx11GGaaeemmrriikkSSgg  KKµµaann
ssiiTTiiÏÏeeddIImm∫∫IIvvaayy®®bbhhaarr  ««TTIICCMMrrkk»»  eeyyookkkkuuggnniiggyyYYnnxxaaggeeCCIIgg  eennAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIllaavvnniigg
kkmmıı¨C̈CaaeeTT  ..  bbMMrraammeennHHVVnneeFFII√√[[eekk††AA®®kkhhaayyddll''BBllTTaahhaannnniiggeemmbbJJÇÇaakkaarr´́nn
kkggBBllFFMMååTTÏÏmm∏∏aaKKcc®®kk  EEddllrrggkkaarrvvaayy®®bbhhaarr≤≤ttQQbb''QQrr  BBIIkkggkkmm¬¬SSggeeyyookk
kkuuggnniiggyyYYnnxxaaggeeCCIIgg  EEddllllaakk''xx¬¬ÁÁnnkk~~¨g̈gTTIICCMMrrkkTTSSggeennHH  ..  ´́ff©©TTII11ååssPPaa11997700,,
CCaaTTIIbbJJççbb''́́ nnkkaarrhhaammXXaatt''  ..  kkggBBllFFMMååTTÏÏmm∏∏aaKKcc®®kkGGaaeemmrriikkSSgg  ccaabb''eeppII††mmeeFFII√√®®bbttii
bbttii††kkaarrrrYYmmKK~~aa  CCaammYYyykkggBBllFFMMeeffIIµµrreeCCIIggyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  eeddaayyvvaayyssMMrruukkmmkkkk~~¨g̈gTTwwkk
ddIIEExxµµrr  ..  yyuuTTÏÏnnaakkaarreennHHEEddllmmaannrryy:eeBBll22EExx  VVnnrruukkrraanneeTTAAddll''TTIICCMMrrkkyyYYnnxxaa
ggeeCCIIggnniiggeeyyookkkkuugg  ..  eeKKaalleeddAAssMMxxaann''KKWWCCMMrrMMnniiggmmUUllddΩΩaannllYYccllaakk''    ssMMrraabb''ee®®KKOOgg
GGaavvuuFFnniiggeess∫∫øøggGGaahhaarr  EEddllVVnnKKMMrraammddll''kkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSgg  nniiggssmmıı&&nnÏÏmmiitt††yyYYnn
xxaaggtt∫∫ËËgg  ttSSggBBIIeeddIImmddMMbbUUgg´́nnCCMMnnaann''qq~~SS6600  ..  kkaarrvvaayy®®bbhhaarreennHH  CCaaeeCCaaKKCC&&yymmiinn
FF¬¬aabb''mmaann  ..  kkaarrrrkkeeXXIIjjFFMMbbMMppuuttkk~~¨g̈gyyuuTTÏÏnnaakkaarr  KKWWttMMbbnn''EEddllGGaaeemmrriikkSSgg[[eeQQµµaaHHffaa
««bbuurrII»»  ..  ®®kkuummeessIIuubbkkaarrNN__®®bbccSSkkggBBllFFMMååTTÏÏmm∏∏aaKKcc®®kk  VVnnrrkkeeXXIIjjCCMMrrMMssMMrraabb''hh√√ww
kkhh√√WWnn  nniiggCCMMrrMMssMMrraabb''ttmm˚l̊l''ee®®KKOOggGGaavvuuFF  ®®BBmmTTSSggeess∫∫øøggGGaahhaarryy""aaggssMMxxaann''  EEddll
llaattssnnÏÏwwggeellIÍ́ ppÊÊddII33KK˘̆mm˘̆®®kkLLaa  ..  ee®®kkaayymmkkeeKKVVnnrrkkeeXXIIjjEEffmmeeTToott  nnUUvvXX¬¬SS
ggccMMnnYYnnCCaagg118800  GGaaKKaarr1188xx~~gg  EEddllCCaaeerraagg®®bbCCMMuu,,  kkEEnn¬¬ggeerroonnssUU®®tt,,  kkEEnn¬¬gghh√√wwkk
hhaatt''  eehhIIyynniigg®®BBmmTTSSggkkEEnn¬¬ggssMMrraabb''cciiJJççwwmmsstt√√ppgg  ..  kkggTT&&BBeeyyookkkkuuggnniiggyyYYnn
xxaaggeeCCIIggVVnnCCeenn¬¬øøssxx¬¬ÁÁnneeccjjGGss''BBIIttMMbbnn''eennHH  bb""uuEEnn††bbJJIIÇÇssMMrraabb''pp††ll''PPss††¨P̈Paarrnniigg
BBtt··mmaanneeppßßggeeTToott  GGaacc[[ddwwggVVnnffaa  ttMMbbnn''®®ttUUvvVVnnee®®bbIICCaaXX¬¬SSggssMMrraabb''ttMMkkll''  nniigg
CCaammUUllddΩΩaannssMMrraabb''hh√√wwkkhh√√WWnnddll''BBllTTaahhaann  EEddll®®ttUUvvVVnnbbJJÇÇËËnnBBIIyyYYnnxxaaggeeCCIIgg..
ssmm∏∏aarr:sswwkkEEddll®®ttUUvv®®bbmmUUllVVnnBBIIkkEEnn¬¬ggllaakk''eennHHmmaann  ––  kkSSeePPII¬¬gg´́ddnniiggkkSSeePPII¬¬ggVV
jj''yynn††eehhaaHHCCaagg11,,550000eeddIImm,,  mmIInn®®bbqqSSggmmnnuussßß2222hhiibb,,  ®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggtt∫∫aall''nniigg
®®KKaabb''EEbbkk´́ddrraabb''JJnn''®®KKaabb''  nniiggGGgg˚r̊r3300eettaann  ..  kkaarrvvaayyssMMrruukkccUUlleeTTAAkkmmıı¨C̈Caa  VVnn
llTTÏÏppllhhYYssBBIIkkaarrssggÙÙwwmmTTuukk    eehhIIyyCCaaeeCCaaKKCC&&yyFFMMbbMMppuuttBBMMuuFF¬¬aabb''mmaannrrbbss''kkggBB--  
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llFFMMååTTÏÏmm∏∏aaKKcc®®kk  EEddllFF¬¬aabb''EEtt®®bbttiibbttii††kkaarrEEtteennAAkk~~¨g̈gEEddnnddIIyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  EEddllCCaa
kkaarrbbMMppuuss[[eeXXIIjj  nnUUvvkkaarrllUUkk´́ddrrbbss''rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrrkk~~¨g̈gssÂÂggaammeennAAyyYYnnxxaagg
tt∫∫ËËgg  eehhIIyyeennAAeeBBll®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrrss¬¬ËËtt®®ttgg''CCYYbb®®bbTTHHeellIIvviinnaasskkmmµµ  kk**eeKKBBMMuuddwwggffaa
mmkkBBIIeehhttuuGGII√√  ..  BBYYkknnaayyTTaahhaannGGaaeemmrriikkSSggbbJJÇÇaakk''ffaa  ®®bbttiibbttii††kkaarrTTSSggeennHHVVnn®®bb
®®BBiitt††eeTTAAeeddaayyyyWWtteeBBll  eebbIIeeKKGGaaccrraarrSSggkkaarr®®bbmmUUllmm††MM¨k̈kmm¬¬SSggTT&&BBrrbbss''eeyyookkkkuugg
eennAAxxaaggee®®kkAAyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggVVnn  ®®cckkeeccjj´́nnssÂÂggaamm®®ttUUvvmmaannllkk≈≈NN:EE®®bb®®bbYYll
eeTTAAeeppßßgg  ..

eennAAeebb""kkSSgg,,  kk~~¨g̈g´́ff©©TTII55ååssPPaa11997700,,  cciinnpp††aacc''ccMMNNggTTUUttBBIIPP~~MMeeBBjj  nniiggVVnnbb
eeggII˚t̊t««rrNNssiirrßßrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa»»  ..  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll´́nnrrNNssiirrßßrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa
jj**  ®®ttUUvvVVnn®®bbkkaasseeLLIIggEEddrr  ..  bbnnÊÊaabb''mmkk  ssmmaassPPaaBB´́nnKKNNrrddΩΩmmÂÂnnII††®®ttUUvvVVnn
®®bbkkaassCCaapp¬¬ËËvvkkaarreennAAeebb""kkSSgg  kk~~¨g̈g´́ff©©TTII1133ååssPPaa11997700  ..    nnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††CCaavvrrCCnn
eeCCIIggccaass''EEddllKKSS®®TTssIIhhnnuu,,  EEbb""nn--nnuutt,,  ååbbnnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††  CCaassmmaaCCiikkrrbbss''bbkkßß
kkuummµµ¨ÿynniiss††kkmmıı¨C̈Caa  nniiggCCaaGGttIIttttMMNNaaggrraa®®ss††kk~~¨g̈grraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll,,  eexxoovv--ssMMppnn  ..  KK--
NNrrddΩΩmmÂÂnnII††EExxµµrreennAAeebb""kkSSgg  ®®ttUUvvVVnnppßßMMeeLLIIggBBIIssmmaassFFaattuu  CCaaBBYYkkssIIhhnnuunniiyymm  ..
bb""uuEEnn††,,  ddll''EExxvviicciiœœkkaa11997733,,  ®®KKbb''®®kkssYYggrrddΩΩkk~~¨g̈grrddΩΩaaPPiiVVll´́nnrrNNssiirrßßrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı¨¨
CCaa  ®®ttUUvvVVnneeppÊÊrrmmkkeennAAee®®kkaammkkaarrkkaann''kkaabb''rrbbss''eemmddwwkknnSSååTTÊÊaammeennAAkkmmıı¨C̈Caavviijj  ..

ccMMEENNkkxxaaggPP~~MMeeBBjj  kkaarr®®bbQQmmmmuuxxEEpp~~kknneeyyaaVVyy  eeddIImm∫∫IITTbb''TTll''GGMMeeBBIIQQ¬¬aa
nnJJnnrrbbss''yyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††  VVnn®®ttUUvv[[mmaannssnnii~~ssiiTTmmYYyyssII††BBIIbbJJ˙ȧaEExxµµrr  eennAAhhßßaakkaa
rrttaakk~~¨g̈g´́ff©©TTII1166--1177ååssPPaa11997700  ..  eesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__rrYYmm´́nn®®bbeeTTssTTSSgg1122
VVnntt®®mmUUvv[[BBllTTaahhaannbbrreeTTssTTSSggGGss''ddkkffyyBBIIkkmmıı¨C̈Caa,,  bb""uuEEnn††≤≤ttGGMMeeBBII  ..

eennAAEExxvviicciiœœkkaa11997700,,  bbnnÊÊaabb''BBIIkkiiccççccrrccaa  rrvvaaggttMMNNaaggyyYYnnxxaaggeeCCIIggnniiggttMMNNaagg
´́nnbbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††kkmmıı¨C̈Caa  ®®kkuummTTSSgg1100´́nnkkmmµµaaPPiiVVllrrbbss''bbkkßß®®bbCCaaCCnnbbddiivvtt††nn__kk
mmıı¨C̈Caa  KKWWEExxµµrreeyyookkmmiijj®®bbmmaaNN11,,000000nnaakk''  EEddllVVnnss~~aakk''eennAAhhaaNNUUyy  ttSSggBBIIqq~~SS
11995544--11995555  ccaabb''eeppII††mm®®ttLLbb''mmkkkkmmıı¨C̈Caavviijj  ..

eennAAkkmmıı¨C̈Caa,,  eeyyookkkkuuggnniiggyyYYnnxxaaggeeCCIIgg  kkaann''EEttmmaannGGnnuuPPaaBBxx¬¬SSggeeLLIIgg  eeddaayy
kkaarrKKSS®®TTBBIIeebb""kkSSgg  eehhIIyyCCaaBBiieessssBBIIrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll´́nnrrNNssiirrßßrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa
EEddllmmaannssIIhhnnuuCCaammKK¨ëeTTÊÊsskk__dd**eeqqII~~mm  ..  GGMMeeNNIIHHtteeTTAA,,  ssIIhhnnuueeVVHHbbgg''®®TTwwssII††mmYYyy
EEddllffaa®®kkuummbbkkßßBB&&nnÏÏrrbbss''KKaatt''  ……rraa®®ss††EExxµµrrTTSSggmmUUllttssflflUUEEtt‰‰kk‰‰gg  ®®bbqqSSgg««cc®®kk
BBttii††nniiyymmGGaaeemmrriikkSSggnniiggBBYYkkbbrriivvaarr»»  ..

eennAA´́ff©©TTII2255mmiiffuunnaa11997711,,  ssIIhhnnuuVVnnssaarrPPaaBBeennAAccMMeeJJHHmmuuxx´́nnGG~~kkttMMNNaagg
rrbbss''TTUUrrTTssßßnn__kkaaNNaaddaa  GGMMBBIIvvtt††mmaanneennAAkkmmıı¨C̈Caa  ´́nn««®®KKUUbbgg˙ȧatt''yyYYnnxxaaggeeCCIIgg®®bbmmaa--  
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NN22,,000000nnaakk''  EEddllCCYYyyee®®CCaammEE®®CCggddll''®®kkuummbbkkßßBB&&nnÏÏrrbbss''KKaatt''»»  ..  ccMMnnYYnnBBiitt´́nn
kkggTT&&BBkkuummµµ¨ÿynniiss††eennAAkkmmıı¨C̈Caakk~~¨g̈gqq~~SS11997711  ®®ttUUvvVVnnppßßMMeeLLIIggeeddaayyBBllTTaahhaanneeyyoo
kkkkuuggnniiggyyYYnnxxaaggeeCCIIgg  ccMMnnYYnn9900%%  ..  ccMMnnYYnn1100%%eessssssll''CCaaEExxµµrr®®kkhhmm
EEddllssiiƒƒtteennAAee®®kkaammkkaarr®®KKbb''®®KKggrrbbss''BBYYkkEExxµµrrkkuummµµ¨ÿynniiss††  ssaaLL¨ẗt--ssrr,,  ccMMEENNkk
GGaattIIttEExxµµrreeyyookkmmiijj®®bbmmaaNN11,,000000nnaakk''  EEddlleeccjjddMMeeNNIIrrBBIIhhaaNNUUyyttaammpp¬¬ËËvv
llMMhhUU--CCIImmiijj,,  VVnnmmkkddll''CCaaeellIIkkTTII11kk~~¨g̈geexxtt††®®kkeeccHH  eennAAEExxkkuumm∏∏:11997711  ..  ®®kkuumm
eennHH®®ttUUvvVVnnccaatt''ttSSggttaammmmuuxxnnaaTTIIttUUccttaacc  EEddllKKµµaannPPaaBBCCaakk''llaakk''  eennAAJJsseeBBjj
kkmmıı¨C̈Caa  eeddaayy®®kkuummrrbbss''ssaaLL¨ẗt--ssrr  ..

eennAA´́ff©©TTII2200kkJJÔÔaa11997711,,  eeGGoogg--ssaarrIIVVnneeTTAAddll''®®kkuuggeebb""kkSSgg  kk~~¨g̈gzzaann:CCaa««
eebbsskkCCnnBBiieessss´́nnkkggTT&&BBrrMMeeddaaHHrrbbss''rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  nniiggrrNN
ssiirrßßrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa»»  ..  bb""uuEEnn††kkaarrBBiitt,,  mmuuxxnnaaTTIIrrnnss''KKaatt''KKWWXX¬¬SSeemmIIllsskkmmµµPPaaBBrrbb
ss''ssIIhhnnuu  nniiggBB®®ggwwggTTMMnnaakk''TTMMnnggrrvvaaggcciinnCCaammYYyybbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††kkmmıı¨C̈Caa  ..

ddll''eeTTAAccuuggqq~~SS11997711,,  ®®kkuummeessGGIIuuGGaaGGaaeemmrriikkSSggVV""nn''®®bbmmaaNNffaa  kkggTT&&BBEExxµµrr®®kk
hhmmkkMMBBuuggrrIIkkFFMMFFaatt'',,  EEpp~~kkeeyyaaFFaanniiggnneeyyaaVVyy,,  kk~~¨g̈gccMMeeNNaammkkggTT&&BBeeyyookkkkuugg  ..
®®bbBB&&nnÏÏGGMMNNaaccrrbbss''rrNNssiirrßßrrYYbbrrYYmmCCaattiieennAAttMMbbnn''rrMMeeddaaHHEE®®bb®®bbYYll  eehhIIyyBBYYkkEExxµµrrkkuu
mmµµ¨ÿynniiss††EEddll®®bbkkaann''mmaaKKaa··ttwwggrrwwuugg≤≤tt®®BBMMEEddnn  ccaabb''eeppII††mm««eekk††aabbkk††aabb''»»  ..  JJkk¥¥ffaa««rrMM--
eeddaaHH»»  nniigg  ««eess††cc»»  EEddllTTSSggBBIIeennHH®®ttUUvvVVnnppßßMMCCaammYYyyssIIhhnnuu,,  eeBBlleennaaHH®®ttUUvvVVnn
ee®®bbII®®VVss''ttiiccCCaaggeeBBllmmuunn  ..  bbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††kkmmıı¨C̈Caaccaabb''eeppII††mmeessII~~[[yyYYnnbbJJŒŒbb''
sskkmmµµPPaaBBEEpp~~kknneeyyaaVVyykk~~¨g̈gttMMbbnn''rrMMeeddaaHH  CCaaTTIIEEddllkkggkkmm¬¬SSggeeyyookkkkuugg  eennAAEEttmmaa
nnccMMnnYYnnee®®ccIInnCCaaggEExxµµrr®®kkhhmm  ..

eennAArrddUUvveekk††AA´́nnqq~~SS11997722,,  eeddaayymmaannssmmııaaFFBBIIhhgg''rrII--KKIIhhßßII¨ḧh&&rr  eeTTAAeellIIPPaaKKIIyyYY
nn,,  ddMMeeNNIIrrbbnn††bbnnÊÊaabb''́́ nnTTMMnnaakk''TTMMnnggnniiggkkiiccççccrrccaarrvvaaggEExxµµrrkkuummµµ¨ÿynniiss††CCaammYYyyyyYYnn  CCaa
BBiieessssCCaammYYyyppaamm--hhflfluugg  mmkkBBIIttMMbbnn''NNaammbbUU  EEddlleennAAkk~~¨g̈geennaaHH  yyYYnnTTTTUUcc[[EExxµµrr
®®kkhhmmccrrccaaCCaammYYyyllnn''--nnll''nniiggGGaaeemmrriikkSSgg  eeddIImm∫∫IIssMMrrbbssMMrrYYllCCaammYYyykkiiccççccrrccaa
yyYYnn--GGaaeemmrriikkSSgg  EEddllkkMMBBuugg®®bb®®BBiitt††eennAATTII®®kkuuggVV""rrIIss  ..  ttaammBBiitt,,  kkaarrTTTTUUccbbgg≈≈MMrrbb
ss''yyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††eeTTAAeellIIEExxµµrr®®kkhhmm  KKWWeeFFII√√yy""aaggNNaaeeddIImm∫∫IICCMMrruujjsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk
[[qqaabb''ddkkkkggTT&&BBBBIIyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  BBIÍ́ ff©©TTII2244eeTTAA2266mmkkrraa11997733  mmaannkkaarrCCYYbbKK~~aa
mm††ggeeTToott  rrvvaaggssaaLL¨ẗt--ssrrnniiggppaamm--hhflfluugg  EEddllVVnnbbgg˙ȧajjeeTTAAssaaLL¨ẗt--ssrr
nnUUvvGGttƒƒbbTTffttccmm¬¬ggssII††BBIIKKMMeerraagg´́nnkkiiccçç®®BBmmee®®BBoogg  EEddllnnwwgg®®ttUUvvssMMeerrccyykkeeddaayy
kkaarrccuuHHhhttƒƒeellxxaaeennAA®®kkuuggVV""rrIIss  kk~~¨g̈g´́ff©©TTII2277mmkkrraa11997733  ffaa««kkggTT&&BBbbrreeTTssTTSSgg
GGss''»»®®ttUUvvddkkffyyBBIIEEddnnddIIEExxµµrrnniiggllaavv  ..
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EExxµµrr®®kkhhmmVVnnbbddiieessFF  eehhIIyyeeccaaTT®®bbkkaann''TTSSggll©©iittll©©gg''ffaa  ««yyYYnnkk∫∫tt''»»
ee®®JJHHmmiinnyyll''ddll''KKMMeerraaggrrbbss''yyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††EEddllKKiittffaa  ––  ««bbJJ˙ȧassMMxxaann''KKWWyyYYnn
®®ttUUvveeFFII√√yy""aaggNNaa  eeddIImm∫∫II[[sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkqqaabb''ddkkffyyBBII≤≤NNÎÎËËcciinnssiinn  mmiinnxxuussKK~~aa
BBIIKKMMeerraaggEEddllcciinnnniiggssUUeevvoottVVnneerroobbccMMeennAAqq~~SS11995544‰‰®®kkuugghhßßWWEENNvv  eeddIImm∫∫IIeeddjj
GGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggeeTT»»  ..  EExxµµrr®®kkhhmmccaabb''eeppII††mmeeFFII√√  ««VVttuukkmmµµ®®bbCCaaCCnn»»  EEddll®®ttUUvvVV
nneerroobbccMMeeLLIIggeeddaayybbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††  eennAAttaammttMMbbnn''EEddllkkaann''kkaabb''eeddaayyEExxµµrr®®kkhhmm
eeddIImm∫∫IIeessII~~[[eeyyaaFFPPUUmmiiyyYYnnccaakkeeccjjBBIIkkmmıı¨C̈Caa  ..  VVttuukkmmµµTTSSggLLaayyeennHH  CCaaddMMeeNNIIrr
ccaabb''eeppII††mm´́nnkkaarreeBBIIbb®®bbyyuuTTÏÏjjwwkkjjaabb''  rrvvaaggEExxµµrr®®kkhhmmnniiggeeyyookkkkuugg  ddUUccCCaakkaarr®®bb
yyuuTTÏÏTTSSggLLaayyEEddlleekkIIttmmaanneennAAttMMbbnn''CCMMuuvviijjeessoommrraabbCCaaeeddIImm  ..

eennAAddMMNNaacc''EExxkkuumm∏∏:11997733,,  eeddaayykkaatt''ttaammpp¬¬ËËvvllMMhhUU--CCIImmiijj,,  ssIIhhnnuummkkTTssßß
nnaa««ttMMbbnn''rrMMeeddaaHH»»  ..  KKaatt''VVnneeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAAttMMbbnn''GGggrrkk~~¨g̈geexxtt††eessoommrraabb  eehhIIyyVVnn
CCYYbbff~~aakk''ddwwkknnSSEExxµµrr®®kkhhmm  bb""uuEEnn††KKµµaannkkaarrCCYYbb®®VV®®ss&&yyCCaammYYyy®®bbCCaaCCnneessaaHHeeLLIIyy
..  TTnnÊÊwwmmeeBBllKK~~aa  kkggkkmm¬¬SSggeeyyookkkkuuggnniiggyyYYnnxxaaggeeCCIIgg  eeddaayyssMMrrbbttaammkkiiccçç®®BBmm
ee®®BBooggeennAA®®kkuuggVV""rrIIss  ccaabb''eeppII††mmCCeenn¬¬øøssxx¬¬ÁÁnnBBIIkkmmıı¨C̈Caa  eehhIIyyvviill®®ttLLbb''eeTTAArrkkTTIIttSSgg
eennAAttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnnEExxµµrrvviijj  CCaaBBiieesssseennAAPPUUmmiiPPaaKK¯̄ssaann  EEddllyyYYnneeyyookk
mmiijjccaabb''eeppII††mmttSSggeennAAttSSggBBIIee®®kkaayyssnnii~~ssiiTTeennAA®®kkuugghhßßWWEENNvvkk~~¨g̈gqq~~SS11995544  rrhhUUtt
mmkkTTll''rryy:kkaall´́nnssÂÂggaammCCaammYYyyGGaaeemmrriikkSSgg  eehhIIyyEEddllnnwwggkk¬¬aayyeeTTAACCaabbuuBB√√--
eehhttuú́ nnCCeemm¬¬aaHHCCaammYYyyrrbbbbbb""uull--BBtt  ee®®kkaayy´́ff©©TTII1177eemmssaa11997755  ..  ååbb∫∫ttii††eehhttuu
CCaammYYyyEExxµµrr®®kkhhmmkkaann''EEtteekkIItteeLLIIggjjwwkkjjaabb''  kk~~¨g̈geeBBllddkkffyy  ..

kk~~¨g̈gxxNN:eennaaHH,,  bbnnÊÊaabb''BBIIkkaarrppÌÌaakknnUUvvkkaarrTTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkeellIIyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggnniigg
llaavv  ttaammkkiiccçç®®BBmmee®®BBooggeennAA®®kkuuggVV""rrIIss  kkggGGaakkaassccrrNN__GGaaeemmrriikkSSggVVnnbbeeggII˚n̊n
kkaarrTTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkeennAAkkmmıı¨C̈Caa  eeddaayyssaarrkkaarrrrwwggrrUUssrrbbss''EExxµµrr®®kkhhmm  EEddllmmiinn®®BB
mmeeFFII√√kkiiccççccrrccaa  nniiggeeddIImm∫∫IIKKSS®®TTddll''kkggTT&&BB´́nnssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  ..  eennAA´́ff©©TTII2200mmiinnaa
11997733,,  ssmmUUhhPPaavvUUbbnnIIyykkmmµµEEpp~~kkkkssiikkmmµµeennAAkkmmıı¨C̈Caa  VVnnccaabb''eeppII††mmeeLLIIggttaammttMMbbnn''
rrbbss''EExxµµrr®®kkhhmm  ..  ttMMEENNTT®®mmgg''xxaaggvviiss&&yykkssiikkmmµµ  VVnnCCMMrruujjrraa®®ss††EExxµµrr3300,,000000
nnaakk''  [[rrtt''eeTTAA®®CCkkeennAAyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg,,  eehhIIyy2200,,000000nnaakk''eeTToott  mmkkrrss''eennAAee®®kkaamm
kkaarr®®KKbb''®®KKgg´́nnrrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩ  ..  eennAA««ttMMbbnn''rrMMeeddaaHH»»  mmaannkkaarrssMMrriittssMMrrSSggeellII
BBYYkkssIIhhnnuunniiyymm  eeTTAAkk~~¨g̈gccllnnaa®®bbqqSSggCCaammYYyyllnn''--nnll''  nniiggkkaarrbbMMVVtt''KKNNmmÂÂnnII††
ssggÙÙ  ..  EExxµµrr®®kkhhmmssMMEEddgghhwwggßßaaccMMeeJJHHssIIhhnnuu  yyYYnn  nniigg««EExxµµrrhhaaNNUUyy»»  EEddll
VVnn®®ttLLbb''mmkkkkmmıı¨C̈Caavviijj  eennAAqq~~SS11997700--11997722  ..  BBYYkkEExxµµrreeyyookkmmiijjeeCCIIggccaass''TTSS
ggeennHH  ®®ttUUvvVVnnssMMrriittssMMrrSSggeeddaayyeess©©øømmss©©aatt'',,    bb""uuEEnn††ttaamm®®bbBB&&nnÏÏcc∫∫aass''llaass'',,  eeccjj  
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BBIIbbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††kkmmıı¨C̈Caa  ..  GG~~kkxx¬¬HHVVnnssMMeerrcccciitt††eeddIImm∫∫IIeeKKccxx¬¬ÁÁnnBBIIkkaarrssMMrriittssMMrrSSgg
eennHH  eeddaayy®®ttLLbb''eeTTAA®®bbeeTTssyyYYnnvviijjCCaammYYyyeeyyookkkkuugg  ddUUcckkaallBBIIqq~~SS11995544--
11995555  bb""uuEEnn††PPaaKKee®®ccIInn®®ttUUvvVVnnBBiiXXaatt  eeddaayy®®kkuummrrbbss''ssaaLL¨ẗt--ssrr  ccMMEENNkkxxaagg
yyYYnn  BBYYkkeeKKkkaatt''bbnnƒƒyyyy""aaggssnnÏÏwwkkssnnÏÏaabb''  nnUUvvkkaarrbbJJÇÇËËnnGGaavvuuFFccMMeeJJHHEExxµµrr®®kkhhmm  ..

eennAA´́ff©©TTII1155kkkk˚d̊daa11997733  ssPPaaGGaaeemmrriikkSSggVVnneeVVHHeeqq~~aatt  eeddIImm∫∫IIGGnnuumm&&ttbbJJŒŒbb''
kkaarrTTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkeellIIkkmmıı¨C̈Caa  ..  ttSSggBBIIqq~~SS11996699  ®®KKaabb''EEbbkk®®bbmmaaNNCCaagg5500mmWWuunn
eettaann  ®®ttUUvvVVnnTTmm¬¬aakk''eellIIkkmmıı¨C̈Caa  ..  CCaaggJJkk''kkNN††aall´́nn®®KKaabb''eennHH  225577,,446655eettaann
®®ttUUvvVVnnTTmm¬¬aakk''  ccaabb''BBII®®ttwwmmEEttEExxmmkkrraa11997733  mmkkTTll''EExxkkkk˚d̊daa11997733eennHH,,  eeddIImm∫∫II
kkaarrJJrr®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  BBIIkkaarrvvaayy®®bbhhaarrpp††aacc''®®BB&&®®ttrrbbss''®®kkuummssaaLL¨ẗt--ssrreennAAqq~~SS1199
7733  ..  ddll''mmkk´́ff©©TTII2277ssIIhhaa11997733  åått††mmeessnnIIyy__ssIIuussuuvvttiiƒƒ--ssiirriimmtt: VVnneeppII∆∆rrllii
xxiittccMMhhmmYYyyeeTTAACCUUnnssIIhhnnuu  CCaabbggbbÌÌËËnnCCIIddUUnnmmYYyy  eeddaayyEENNnnSSssIIhhnnuu[[ddwwggxx¬¬ÁÁnn
ccMMeeJJHHkkMMhhuussTTSSggLLaayy  nniigg[[ddkkxx¬¬ÁÁnnBBIIBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††GGaassIIuu  ..

bbnnÊÊaabb''BBIIkkaarrddkkffyy´́nnkkggTT&&NNeeyyookkkkuuggnniiggyyYYnnxxaaggeeCCIIgg,,  EExxµµrr®®kkhhmmEEddll
mmaannBBllTTaahhaannkkaann''EEttee®®ccIInn  VVnneebbIIkkkkaarrvvaayylluukkyy""aaggFFMMeeTTAAeellIITTII®®kkuuggkkMMBBgg''ccaa
mm  eennAA´́ff©©TTII11kkJJÔÔaa11997733  EEddllssiiƒƒtteennAAccmm©©aayy112200KK˘̆mm˘̆xxaagg¯̄ssaann´́nn®®kkuuggPP~~MMeeBB
jj  nnaaee®®ttIIyyxxaagglliicc´́nnTTeenn¬¬eemmKKgg  ..  bb""uuEEnn††BBYYkkeennHH  ®®ttUUvvVVnnvvaayyrruujj®®ccaannffyy
ee®®kkaayyvviijj  eeddaayyTTTTYYllkkaarrxxUUccxxaattCCaaTTmm©©nn''  bbnnÊÊaabb''BBIIkkaarr®®bbyyuuTTÏÏyy""aaggssaahhaavv  GG--
ss''rryy:eeBBllBBIIrrssVV††hh__  EEddlleennAA{{kkaasseennaaHH  kkggnnaavvaaccrrNN__EExxµµrrVVnnbbMMeeBBjjmmuuxx
nnaaTTIIyy""aaggssMMxxaann''  ..

BBIIkkaarr®®bbyyuuTTÏÏeennHH,,  EExxµµrr®®kkhhmmccgg''bbgg˙ȧajjCCMMhhrr‰‰kkrraaCC¥¥mmççaass''kkaarrrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..  bb""uu
EEnn††ttaammBBiitt  ddUUccCCaaeennAA´́ff©©TTII44mmiinnaa11997744,,  eeLL--DDwwkkffUU  VVnnTTTTYYlllliixxiittmmYYyyBBIIssaaLL¨¨
tt--ssrr  EEddlleennAAkk~~¨g̈geennaaHH  ssaaLL¨ẗt--ssrrVVnnGGHHGGaaggGGMMBBII««PPkkII††PPaaBB´́nnbbkkßßkkmmµµ¨ÿynnii--
ss††kkmmıı¨C̈Caa  ccMMeeJJHHmmiitt††PPaaBB  PPaattrrPPaaBB  nniiggssaammKKIIPPaaBB  rrvvaagg®®bbCCaaCCnnTTSSggBBIIrr»»  ..

yy""aaggNNaakk**eeddaayy,,  kkaarr®®BBYYyyVVrrmm∏∏rrbbss''ssaaLL¨ẗt--ssrr  ccMMeeJJHHååbbss&&KKeeTTAAGGnnaa
KKtt  nniiggccMMeeJJHHyyYYnn  EEddllttSSggxx¬¬ÁÁnnCCaanniiccççCCaaGG~~kk®®ttYYtt®®ttaa  ……CCaaGG~~kkbbNN††¨ḦHbbNN††aall  VV
nnCCMMrruujjssaaLL¨ẗt--ssrr[[BB¥¥aayyaammkkMMccaatt''BBYYkkkkmmµµaaPPiiVVllEExxµµrrEEddll®®ttLLbb''mmkkBBIIhhaa--
NNUUyy  ®®ttUUvvVVnnssmm¬¬aabb''eeccaalleessIIÊÊrrEEttTTSSggGGss''  ..

bb""uuEEnn††,,  ccMMeeJJHHmmuuxxyyYYnn,,  ssaaLL¨ẗt--ssrrbbnn††ssMMEEddggmmiitt††PPaaBBddUUccCCaattaammlliixxiitt  EEdd--
llKKNNkkmmµµaaFFiikkaarrmmCCŒŒwwmm´́nnbbkkßßBBllkkrryyYYnnVVnnTTttYYllBBIIssaaLL¨ẗt--ssrr  eennAA´́ff©©TTII33
ttuullaa11997744ffaa  ––  ««bbkkßßrrbbss''eeyyIIggeeddIIrrttaammmmaaKKaa··nneeyyaaVVyy®®ttwwmm®®ttUUvv,,  bb""uuEEnn††CC&&yyCCMM
nnHHrrbbss''eeyyIIgg  mmiinnGGaacc®®ttUUvvbbMMEEbbkkeeccjj    BBIIkkaarrååbbttƒƒmm∏∏rrbbss''bbkkßßBBllkkrreevvoottNNaamm
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nniigg®®bbCCaaCCnneevvoottNNaammVVnneeLLIIyy»»  ..  eehhIIyybbnnÊÊaabb''BBIIkkaarrccaabb''eeppII††mm´́nnkkaarrvvaayyssMMrruu
kkpp††aacc''®®BB&&®®tteellII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  eennAA´́ff©©TTII11mmkkrraa11997755,,  eeLL--DDwwkkffUU  VVnnTTTTYYlllliixxiitt
mmYYyycc∫∫aabb''eeTToottBBIIssaaLL¨ẗt--ssrrEEddllmmaannnn&&yyffaa  ––  ««CCMMnnYYyyeevvoottNNaammVVnnrrYYmmccMM--
EENNkkyy""aaggFFMMeeFFgg  kk~~¨g̈gCC&&yyCCMMnnHHrrbbss''bbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††kkmmıı¨C̈Caa»» ..

kkaarrvvaayyss®®mmuukkeennHHmmaannGGmmbbnn††  eeddaayykkaarrssmm¬¬aabb''rrggaall  eeTTAAeellIIrraa®®ss††ssaamm--
JJÔÔttaammttMMbbnn''EEddllssiiƒƒtteennAAee®®ttIIyyxxaaggeekkIItt´́nnTTeenn¬¬eemmKKgg,,  kk**ddUUccCCaaeennAAPPaaKKxxaaggeeCCIIgg
nniiggPPaaKKxxaaggtt∫∫ËËgg´́nnrrddΩΩFFaannIIEEddrr  ..  ccaabb''BBIÍ́ ff©©TTII1166kkuumm∏∏::11997755,,  GGaaeemmrriikkSSggccaabb''eeppII††mm
eeFFII√√««ssııaannGGaakkaass»»  EEddllssMMeeddAApp††ll''eess∫∫øøggeeTTAA®®kkuuggPP~~MMeeBBjjnniiggkkggkkmm¬¬SSgg®®bbyyuuTTÏÏ
bbnnÊÊaabb''BBIIpp¬¬ËËvvKKmmnnaaKKmmnn__eeCCIIggTTwwkknniiggeeCCIIggeeKKaakk  ®®ttUUvvVVnnkkaatt''pp††aacc''GGss''  ..

eennAA´́ff©©TTII1122mmiinnaa11997755,,  åått††mmeessnniiyyssuuEEss††nn--EEhh√√rrNNgg''EEddss__,,  CCaaGGKKbbJJÇÇaa
kkaarr´́nnkkggeeyyaaFFBBlleexxmmrrCCaattii,,  VVnnssMMuullaaBBIIttMMEENNgg  eeddIImm∫∫IIeeCCoossvvaaggkkaarrCCMMTTaass''
CCaayyffaaeehhttuu  kk~~¨g̈gkkiiccççccrrccaaCCaammYYyyEExxµµrr®®kkhhmm  ..  rrUUbbKKaatt''®®ttUUvvVVnnCCMMnnYYsseeddaayyåått††mm
eessnniiyysskk''--ssflfluuttssaaxxnn  EEddllVVnnkk¬¬aayyCCaannaayyGGKKeessnnaaFFiikkaarrffIIµµ  ..  BBIIee®®JJHHccaabb''
ttSSggBBIIEExxmmiinnaa11997744,,  ‰‰kkGGKKrrddΩΩTTUUttffIIµµ́́ nnsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  CC˙ṅn--hh˚åann''eeFFIIeeDDoonn,,  VVnn
mmkkkkaann''ttMMEENNggeennAAssƒƒaannTTUUtt‰‰®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..  hh˚åann''eeFFIIeeDDoonn  VVnnssaakkll∫∫ggrrkkddMM--
eeNNaaHH®®ssaayyssII††BBIIvviibbttii††kkmmıı¨C̈Caattaammkkiiccççccrrccaa,,  ddUUccVVnneeFFII√√rrYYcceehhIIyy  rrvvaaggBBYYkkVV""eefftt--
LLaavvnniiggrrddΩΩaaPPiiVVllllaavv..  rrhhUUttddll''ccuuggqq~~SS11997744,,  hh˚åann''eeFFIIeeDDoonnVVnnTTaakk''TTggCCaammYY
yy‰‰kkGGKKrrddΩΩTTUUttVVrrSSgg,,  mm""aaNNaakk'',,  ®®bbccSSkkaarreennAAeebb""kkSSgg  CCaaTTIIEEddlleess††ccssIIhhnnuu
ssiiƒƒtteennAATTIIeennaaHH  ..  mm""aaNNaakk''  nniiggGGnnuu®®bbFFaann  mm""aaLLËË  VVnnCCYYyyee®®CCaammEE®®CCgghh˚åaeeFFIIeeDDoonn
[[mmaannkkiiccçç®®bbCCMMuummYYyyeennAAmm""aaTTIInnIIkk  rrvvaagg®®bbFFaannaaFFiibbttIIVVrrSSgg  vvaa""LLWWrrII  hhßßII¨s̈s˚åadd__  eeddss††SSgg
CCaammYYyy®®bbFFaannaaFFiibbttIIGGaaeemmrriikkSSgg  eehhßßflflrraa""ll''--hh√√dd__,,  EEddllTTSSggBBIIrrnnaakk''VVnnGGeeJJIIÇÇjj
eess††ccssIIhhnnuu  [[®®ttLLbb''mmkkkkaann''GGMMNNaaccvviijj  ..  bb""uuEEnn††ssIIhhnnuuVVnneeqqII¬¬yyffaa  ––  ««hhYYss
eeBBlleehhIIyy»» ((®®bbssaassnn__ppÊÊaall''rrbbss''cc˙ṅn--hh˚åann''eeFFIIeeDDoonn,,  GGttIItt‰‰ggGGKKrrddΩΩTTUUttGGaaeemm
rriikkSSgg®®bbccSS®®kkuuggPP~~MMeeBBjj,,  kk~~¨g̈gPPaaBByynn††‰‰kkssaarr  ««kkaarrrrllMḾ́ nn®®kkuuggPP~~MMeeBBjj»»))  ..  BBiitteehhII
yy,,  ee®®JJHHGGnnaaKKtt´́nn®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrrnniigg®®bbeeTTssEExxµµrr  VVnnFF¬¬aakk''kk~~¨g̈gkkNN††aabb''́́ ddcciinnnnii
ggyyYYnnttSSggBBIIyyUUrrllgg''  eehhIIyyeeKKaallbbMMNNgg´́nn««mmhhaammiitt††ttSSggBBIIrr»»rrbbss''eess††ccssIIhh
nnuu  KKWWEEkkEE®®bbkkmmıı¨C̈Caa[[eeTTAACCaarrddΩΩkkuummµµ¨ÿynniiss††,,  ddUUeecc~~HHkkaarrGGnnuuJJÔÔaattssIIhhnnuu  [[mmkkeessaayy
rraaCC¥¥vviijj  CCaaeerrOOggyyllssbbii††  ..

eeddaayyssggÙÙwwmmffaa  kkaarreeccjjddMMeeNNIIrrrrbbss''eellaakk  nnwwggeebbIIkkccMMhh[[mmaannkkaarrccrrccaa
CCaammYYyyEExxµµrr®®kkhhmm,,  eessnnaa®®bbmmuuxxllnn''--llnn''VVnnccaakkeeccaallTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  eeTTAAkkaann''
hhUUNNUUllUUllUU,,  eekkaaHHhhaa´́vv,,  ttaammssMMNNUUmmBBrrBBIIrrddΩΩaaPPiiVVll  ..    ccMMEENNkkåått††mmeessnniiyyssUU
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kkSSxxUUyy,,  CCaa®®bbFFaann®®BBwwTTÏÏssPPaa,,  ®®ttUUvvVVnnEEttggttSSggCCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩssII††TTII  ..  kk~~¨g̈gxxNN:eennaaHH,,
EExxµµrr®®kkhhmmddeeNNII††mmyykkVVnnTTII®®kkuuggGG~~kkeellOOgg  CCaaTTIIttSSggssMMxxaann''ccuuggee®®kkaayy  EEddllkkaa
nn''kkaabb''eeddaayykkggTT&&BBssaaFFaarrNNrrddΩΩttaammddggTTeenn¬¬eemmKKgg,,  eennAAccmm©©aayy6600KK˘̆mm˘̆  xxaaggGGaa
eeKK~~yy__TTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ttaammpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx11  ..  eennAA´́ff©©TTII1122eemmssaa11997755,,  kkggååTTÏÏmm∏∏aaKK
cc®®kk  EEddlleeccjjBBIInnaavvaappÊÊ¨k̈kyynn††eehhaaHHeennAAQQUUggssmmuu®®TTeessoomm  VVnnmmkkCCeenn¬¬øøssssmmaa
CCiikknniiggbbuuKKlliikk´́nnssƒƒaannTTUUttGGaaeemmrriikkSSgg  ..  åått††mmeessnniiyyssUUkkSSxxUUyy  kk**VVnneeccjjddMM--
eeNNIIrrkk~~¨g̈geeBBlleennaaHHEEddrr  ..  eennAA´́ff©©TTII1155eemmssaa11997755,,  EExxµµrr®®kkhhmmccUUllkkaann''kkaabb''TTII®®kkuu
ggttaaeexxµµAA  eennAAccmm©©aayy1100KK˘̆mm˘̆  xxaaggtt∫∫ËËgg®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  eehhIIyyvvaayyssMMrruukkeeqqııaaHHeeTTAAssııaann
mmuunnIIvvggßß  ®®BBmmTTSSggGGaakkaassyyaannddΩΩaannppgg  ..

ssII††BBII««CC&&yyCCMMnnHH»»rrbbss''EExxµµrr®®kkhhmm  eennAA´́ff©©TTII1177eemmssaa11997755,,    ttaammkkaarrGGHHGGaagg
rrbbss''  vvIIllII¬¬yy""aamm--DDIIeeXXII  eennAAkk~~¨g̈geessoovveePPAA  ««cciinnnniiggeevvoottNNaamm  ––  ÚÚssKKll''́́ nnvviivvaaTT»»,,
eebbeeXXIIllII,,  kkaallIIhh√√&&rreennoo,,  TTMMBB&&rr6600,,  nniiggkkaarrGGHHGGaaggrrbbss''  GGIIuussaakk''ss__  eennAAkk~~¨g̈geessoovv--
eePPAAeeQQµµaaHHeeQQµµaaHH  ««xx√√HHkkiittii††yyss»»,,  TTMMBB&&rr227766  ««BBllTTaahhaanneeyyookkkkuugg22kkggBBllFFMM
VVnnccUUllrrYYmmkk~~¨g̈gkkaarrvvaayyssMMrruukkpp††aacc''®®BB&&®®tteellII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj»» ..  ccMMEENNkk  eexx  hhaahh√√__,,  GG~~~~
kknniiBBnnÏÏeessoovveePPAAeeQQµµaaHH  ««ÚÚssEEkkvv´́nnrrbbbbbb""uull--BBtteennAAkkmmıı¨C̈Caa»»,,  11998877,,  TTMMBB&&rr113344,,
VVnnbbJJÇÇaakk''eeddaayyEEppÌÌkkeeTTAAeellIIbbTTssmm∏∏aassnn__mmYYyyeennAA®®bbeeTTssyyYYnnffaa  ––  ««kkSSeePPII¬¬ggFFMM
rrbbss''yyYYnnVVnnccUUllrrYYmm  kk~~¨g̈gkkaarrvvaayylluukk  eeddIImm∫∫IIbbMMEEbbkk®®kkuuggPP~~MMeeBBjj»» ..  GG~~kknniiBBnnÏÏccuugg
ee®®kkaayy,,  bbWWuurreeqqtt__,,  EEddllVVnnssrreessrreessoovveePPAA  ««®®ttIIeekkaaNNcciinn--kkmmıı¨C̈Caa--eevvoottNNaamm»»
TTMMBB&&rr114444  bbJJÇÇaakk''ffaa  ––  ««eennAAccuuggqq~~SS11997744,,  ssaaLL¨ẗt--ssrrVVnneeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAAeebb""kkSSgg
nniigghhaaNNUUyy  eeddIImm∫∫IIeessII~~rrrrkkCCMMnnYYyyeeyyaaFFaa  ..  yyYYnnxxaaggeeCCIIggVVnnpp††ll''kkSSeePPII¬¬ggFFMMFFuunn
FF©©nn''  nniiggGG~~kkVVjj''mmYYyyccMMnnYYnn  ..  TTssßßnnkkiiccççeennHHBBMMuu®®ttUUvvVVnnppßßBB√√ppßßaayy[[ddwwggeeTT,,  ssaa
LL¨ẗtssrr--bb""uullBBttEEttggbbddiieessFFCCaanniiccçç  nnUUvvkkaarrccUUllrrYYmmNNaammYYyyBBIIyyYYnn  eennAAkk~~¨g̈gCC&&yy
CCMMnnHHCCaa®®bbvvttii††ssaa®®ss††  eennAA´́ff©©TTII1177eemmssaa11997755eennHH»» ..

bb""uuEEnn††kktt††aaFFMM@@EEddllVVnnCCMMrruujjssaaLL¨ẗt--ssrr[[ssMMeerrccVVnn  ««CC&&yyCCMMnnHHCCaa®®bbvvttii††--
ssaa®®ss††»»eennHH  mmaann66ccMMNNuuccKKWW  ––

11--  eeddaayyssaarrssPPaanniigg®®bbCCaarraa®®ss††GGaaeemmrriikkSSggQQbb''KKSS®®TTssÂÂggaamm  QQbb''pp††ll''
CCMMnnYYyyccMMeeJJHHssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  ..

22--  eeddaayyssaarrsshhPPaaBBssUUeevvoott  ®®VVff~~aa[[kkmmıı¨C̈Caakk¬¬aayyCCaarrddΩΩkkuummµµ¨ÿynniiss††  eennAAkk~~¨g̈g
sshhBB&&nnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinn  ttaammKKMMeerraaggrrbbss''GGggkkaarrkkuummµµ¨ÿynniiss††GGnn††rrCCaattiissUUeevvoott  ..

33--  eeddaayyssaarrcciinnkkuummµµ¨ÿynniiss††  ccgg''[[kkmmıı¨C̈Caarrbbss''bb""uull--BBtt  kk¬¬aayyCCaakkUUnnssmmııaa--
yyrrbbss''eeKK  ssMMrraabb''TTuukkeennAAee®®kkaayyxx~~ggyyYYnn  eeddIImm∫∫IITTbb''TTll''CCaammYYyy≤≤TTiiÏÏBBllssUUeevvoott  nnii
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ggssMMrraabb''BB®®ggIIkk≤≤TTiiÏÏBBllcciinneennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTsseessoomm˘̆˘̆˘̆..
44--  eeddaayyssaarryyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††  mmaannbbMMNNgg[[EEppnnkkaarreeyyookkmmiijj  EEddllBBYYkkeeKK

VVnnbbgg˚b̊beeggII˚t̊tttSSggBBIIqq~~SS11993300eennAAkkmmıı¨C̈Caa  VVnneeTTAAddll''TTIIeeddAA  eeddIImm∫∫II[[EExxµµrrVVnnkkaabb''
ssmm¬¬aabb''KK~~aa‰‰ggCCMMnnYYssBBYYkkeeKK  eeTTAAttaammllTTiiÏÏkkuummµµ¨ÿynniiss††́́ ®®BB´́ppßß  rrYYcceehhIIyyEExxµµrr®®ttUUvveennAA
ee®®kkaammrrNNbbyyYYnn  ..

55--  eeddaayyssaarrnneeyyaaVVyydd**vvaagg´́vv´́nnrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  nniiggrrNN
ssiirrßßrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caarrbbss''ssIIhhnnuu  EEddllmmaannGGnnuuPPaaBBxx¬¬SSggkk¬¬aaeellIIqqaakkGGnn††rrCCaattii  ..

66--  eeddaayyssaarrbbJJÔÔvv&&nn††EExxµµrrmmYYyyccMMnnYYnn  EEddllCCYYbb®®bbTTHHGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyy  GGMMeeBBIIpp††aacc''
kkaarr  nniiggGGMMeeBBIIGGyyuuttii††FFmm··kk~~¨g̈gssggmmEExxµµrr  eehhIIyynnwwkkmm´́mmddll''PPaaBBssÌÌaattssÌÌMM  eessµµIIPPaaBBKK~~aa
eennAAkk~~¨g̈g®®TTwwssII††́́ nnllTTiiÏÏmm""aakk''ssIIuuss--eeLLnnIInnIIss††  ..

PP~~MMTTSSgg®®VVMMmmYYyy  EEddllssuuTTÏÏEEttCCaammeeFF¥¥aaVVyyssMMrraabb''ssMMrrYYllddll''GGMMeeBBIIQQ¬¬aannJJnn
rrbbss''ss®®ttUUvvyyYYnn  VVnnVVkk''ssgg˚t̊t''®®BBmmKK~~aammkkeellII®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrr  eennAAeeBBllEEddllrraa--
®®ss††EExxµµrr  ®®ttUUvvVVnnbbeeNN††jjeeccjjBBIIppÊÊHHssMMEEbbgg  BBIITTII®®kkuugg  eeddaayyeeccaall®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††
eeddaayyEEbbkkVVkk''®®KKYYssaarr  ttaammrreebboobb´́®®BB´́ppßßrrkkTTIIbbMMppuuttKKµµaann  ..  GGII√√EEddllxxMM∆∆¨V̈VTTVVnneeXXII
jjcc∫∫aass''®®VVkkdd  KKWWvviiFFaannkkaarrNN__44    kk~~¨g̈gccMMeeNNaammvviiFFaannkkaarrNN__55      EEddllss®®ttUUvvyyYYnn
FF¬¬aabb''VVnnee®®bbII  ssMMrraabb''bbMMVVtt''BBUUCCEExxµµrr  eennAAmmuunnssmm&&yyGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSgg,,  VVnnccaabb''eeppII††mm
ddMMeeNNIIrrkkaarrCCaass√√&&yy®®bbvvttii††ddUUccCCaa  ––

‹‹  vviiFFaannkkaarrNN__TTII11 ––  ««bbMMpp¬¬aajjBBuuTTÏÏssaassnnaa»»  ……®®BBllwwggEExxµµrr
• mmaannkkaarrccaabb''ppßßwwkk®®BBHHssggÙÙ  TTUUTTSSgg®®bbeeTTss  ..
• ®®bbmmUUllBBuuTTÏÏbbddiimmaakkrreeVVHHeeccaallkk~~¨g̈g®®ssHH    ……vvaayykkMMeeTTcceeccaall      ttaamm®®TTwwssII††ffaa

««®®BBHHmmYYyyGGgg  ssIIuumm""gg''mmYYyyVVvv»»  ..
• dduuttbbMMpp¬¬aajjKKmmIIıırr  ssaa®®ss††aa  nniiggeessoovveePPAAFFmm··  ..
• rruuHHeerrIIbbMMpp¬¬aajjkkuuddii  vviihhaarr  yykkeeTTAAeeFFII√√ssMMNNgg''eeppßßgg@@  ææyykkEEddkkssrr´́ss  ..  
‹‹  vviiFFaannkkaarrNN__TTII22 ––  ««bbMMpp¬¬aajjssmm∫∫ttii††FFmmµµCCaattiiEExxµµrr»»  ……ssMMNNgg''kk~~¨g̈g®®bbeeTTss  ……

ssaacc''  QQaann  ssrr´́ssEExxµµrr  ..
• kkaabb''bbMMpp¬¬aajj´́®®BBeeQQII  eeFFII√√ddIIddMMNNSSffIIµµ  eeddaayyTTuukkddIIEE®®ssccMMkkaarrccaass''eeccaallTTMMeennrr..
• ppllddMMNNSS®®ttUUvvlliiccllgg''eeddaayyTTwwkkCCMMnnnn''  EEddllbbNN††aallBBIITTMMnnbb''  ..
• sstt√√JJhhNN:eeKKaa®®kkbbII®®ttUUvvss¬¬aabb''  kk~~¨g̈gkk∫∫ÁÁnnrreeTTHHddwwkkCCJJÇÇËËnn  ……eeddaayykkaarrPPÇÇÁÁrrrraass''

TTSSgg®®BBwwkkTTSSggll©©aacc  ..
• ppÊÊHHssMMEEbbgg,,  ssaallaaeerroonn,,  GGaaKKaarrnnaannaa  ®®ttUUvvrruuHHeerrIIyykkeeTTAAssgg''mmnnIIÊÊrrssMMrraabb''kkmmµµaaPPii

VVlleennAAkk~~¨g̈g´́®®BB  ..
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• pp¬¬ËËvvff~~ll''  ssııaannttUUccFFMM  ®®ttUUvvVVnnbbMMpp¬¬aajjeexxÊÊccGGss''  ttSSggBBIIeeBBllssÂÂggaamm  ..
‹‹  vviiFFaannkkaarrNN__TTII33 ––  ««bbMMVVtt''eemmddwwkknnSSEExxµµrr»»  ……mmaatt''  ®®ccmmuuHH  ®®tteeccookk  EEPP~~kk  xxYYrr--

kk∫∫aallEExxµµrr
• mmÂÂnnII††  GG~~kkrrddΩΩkkaarrttUUccFFMM  xxMM∆∆¨r̈rddΩΩkkaarr  ®®ttUUvvVVnn®®bbmmUUlleeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaallTTSSgg®®kkuumm  ..
• nnaayyTTaahhaann  nnaayyTTaahhaannrrgg  ®®KKbb''bbNN††aass&&kkii††  ®®ttUUvvVVnn®®bbmmUUlleeTTAATTTTYYll««

sseemm††cc““»»  eehhIIyy®®ttUUvvss¬¬aabb''KKrreeCCIIggKK~~aa  ..
• bbJJÔÔvv&&nn††  nniissßßiitt  ssiissßßff~~aakk''TTIIbbJJççbb''      ssuuTTÏÏEEtt®®ttUUuuvvVVnnccaatt''TTuukkCCaaEExxßßssgg√√aakk''

eess˘̆GGIIuŭ̆ GGaaGGaaeemmrriikkSSgg  ®®ttUUvvss¬¬aabb''TTSSggrreeNN††AA  ..  ccMMEENNkkssiissßßff~~aakk''bbnnÊÊaabb''  VVnn
TTTTYYllJJkk¥¥EENNnnSSffaa  ««eebbIIccgg''VVnnVVkk''GGgg  ……VVkk''DDuubb  ®®ttUUvveellIIkkTTMMnnbb''  ……CCIIkk
®®bbLLaayy»»  ..

‹‹  vviiFFaannkkaarrNN__TTII44 ––  ««bbMMVVtt''®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrr»»  ……´́ddeeCCIIgg  GGgg®®VVNNEExxµµrr
• ®®bbCCaaCCnnffIIµµTTSSggGGss''CCaaeeQQII¬¬yyssiikk  CCaaGG~~kkccaajj''ssÂÂggaamm  nniiggCCaaxxµµSSgg  ee®®JJHHmmii

nnVVnnccUUllrrYYmmCCaammYYyybbddiivvtt††nn__[[TTaann''eeBBll  ..  kkMMhhuussssUUmm∫∫II®®ttwwmmJJkk¥¥mmYYyymm""aatt''  GGaacc
®®ttUUvvkkaatt''eeTTaasseeddaayyeeccAA®®kkmmeekkµµgg@@,,  GGaacc®®ttUUvv®®bbhhaarrCCIIvviitteeddaayyeeBBCCŒŒXXaatteekkµµgg@@..
TTSSggGGss''KK~~aa®®ttUUvveeFFII√√««BBllkkmmµµ»»  eeddaayyKKµµaanneeBBlleemm""aaggkkMMNNtt''  KKµµaannssMMeellookkbbMMJJkk'',,
KKµµaannccMMNNIIGGaahhaarr  nniiggff~~SSssgg˚˚ËËvv®®KKbb''®®KKaann''  ..  kkaarrVVtt''bbgg''eessrrIIPPaaBBTTSSgg110000PPaaKKrryy
rrbbss''®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrr  eennAACCMMnnaann''eennaaHHssiiƒƒtteennAA®®ttgg''  ––  ««XX¬¬aannmmiinnhhflflaannmmaatt'',,  QQWWmmiinn
hhflflaannff©©ËËrr  nniiggss¬¬aabb''mmiinnhhflflaannyyMM»»  ..

®®bbCCaaCCnnccaass''mmYYyyccMMnnYYnn  EEddlleeddIIrrmmiinnTTaann''««kkgg®®bbvvttii††ssaa®®ss††»»  kk**®®ttUUvvVVnnccaatt''
TTuukkCCaa  ««xxµµSSgg»»  ddUUccKK~~aa  ..

ccMMEENNkk  vviiFFaannkkaarrNN__TTII55 KKWW  ««bbJJççËËllCCnnCCaattiiyyYYnn»»  eellaakkGG~~kkGGaannnnwwggVVnn
eeXXIIjjkk~~¨g̈gddMMNNaakk''mmYYyyeeTToott  ee®®kkaayy´́ff©©TTII77mmkkrraa11997799  ..

eennAATTIIbbMMppuutt,,  kkmmµµaaPPiiVVllnniiggeeyyaaFFaaEEddllVVnnbbMMeerrIIbbddiivvtt††nn__  kk**CCaaxxµµSSggEEddrr,,  ee®®JJHH
EEttJJkk¥¥eeccaaTT®®bbkkaann''ffaa  ««kk∫∫aallyyYYnnxx¬¬ÁÁnnEExxµµrr»»  ææ««GGaayy""ggyyYYnn»»  ..  bb""uuEEnn††ttaammBBiitt  kk~~¨¨
ggCCYYrrEExxµµrr®®kkhhmmnniiggCCYYrrrrNNssiirrßß,,  TTSSggeeddIImmeeccaaTTTTSSggccuuggeeccaaTT,,  BBIIff~~aakk''TTaabbbbMMppuuttdd--
ll''ff~~aakk''kkMMBBUUll  ssuuTTÏÏCCaa««GGaayy""ggyyYYnn»»TTSSggGGss'',,  ee®®JJHHyyYYnnCCaaGG~~kkbbNN††¨ḦHbbNN††aall  CCaa
GG~~kk[[ddMMbbUUnnµµaann  kk~~¨g̈gbbMMNNggssMMrraabb''bbMMeerrIIppll®®bbeeyyaaCCnn__rrbbss''yyYYnn  eehhIIyymmiinnEEddll
eeXXIIjjEExxµµrrTTSSggGGss''eennHH  VVnneeFFII√√eeccAAhh√√aayyeellIIyyYYnneeTT  ..  EExxµµrrkk¬¬aayyCCaass®®ttUUvvrrvvaaggEExxµµrr
KK~~aa‰‰ggeeBBjj®®bbeeTTss  rrhhUUttddll''ssBB√√́́ ff©©  eeddaayyssaarrnneeyyaaVVyyrrbbss''TTmmiiLL  GGnn¥¥ttii
rrƒƒiiyykkuummµµ¨ÿynniiss††  EEddllhhUU--CCIImmiijjVVnnyykkmmkkbbee®®ggoonnddll''EExxµµrr  ddUUccJJkk¥¥eess¬¬aakkkk~~¨g̈g
BBuuTTÏÏTTMMnnaayyffaa  ––  ««EEkkÌÌkkJJMMEEpp¬¬ll√√aa  rraayy®®KKbb''®®ssuukk  ttMMNNeeTTAAmmuuxx  GG~~kk®®ssuukkEE®®sskkyyMM»»
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BBiitteehhIIyy,,  sstt√√EEkkÌÌkkKKWWGG~~kkeeddIIeeXXaassnnaa  bbJJçç¨ḦHbbJJççËËll  nniiyyaayyeekkaakkkkaakk  EEddllnniiyy
mmEEttssMMeellookkbbMMJJkk''ppaaDDiibbeexxµµAA  ..  bbnnÊÊaabb''mmkkEEpp¬¬ll√√aa  KKWW®®TTwwssII††kkuummµµ¨ÿynniiss††  EEddllGGYYttGGaa
ggGGMMBBIIPPaaBBssÌÌaattssÌÌMM  ssMMbbUUrrEEbbbb  eessIIµµPPaaBB  mmhhaaGGssççaarr¥¥CCaaeeddIImm,,  bb""uuEEnn††ddUUccJJkk¥¥ååbbeeTTÊÊ
ssEExxµµrrmmYYyyXX¬¬aaeeTToottffaa  ––  ««eellaakkffaall√√aappgg  ssMMbbkkee®®kkAAeehhaagg  PP¬¬WWeepp¬¬kkyyll''yygg''
rrII‰‰kk~~¨g̈gEEpp¬¬  sswwggEEttmmmmgg''  ®®kkaass''́́ ®®kkeennAAkk~~¨g̈g  nn&&yyeennaaHHeessaattNNaa»»  ..  ccMMEENNkkGG~~kk
®®ssuukkEE®®sskkyyMMeennaaHH  eeddaayyeehhttuuGGII√√  ??  KKWWeeddaayyssaarrbbuuNN¥¥eexxµµaaccmmYYyy  EEddllmmaannssaa
kkssBBCCiittbbIIllaannnnaakk''  ..

KKµµaannnnrrNNaamm~~aakk''TTTTYYllxx¬¬ÁÁnnxxuuss  ccMMeeJJHHmmhhaavviinnaasskkmmµµeennHH  ææyy""aaggeehhaaccNNaa
ss''  PP∆∆aakk''rrllwwkkGGMMBBIIkkMMhhuuss  eehhIIyyqqaabb''ssÊÊ¨ḦHssÊÊaarrrrkknneeFF¥¥aaVVyy  eeddIImm∫∫IIbbJJççbb''GGMMeeBBIIQQ¬¬aa
nnJJnnrrbbss''yyYYnneeLLIIyy  ..  ddUUccCCaakk~~¨g̈gbbTTssmm∏∏aassnn__mmYYyy  EEddllhhßßflflgg''--LLaaKKUUeeTToorr__  VV
nneeccaaTTssMMnnYYrreeTTAAnneerraatt††mm--ssIIhhnnuuffaa  ––  ««eennAAqq~~SS11997700,,  eehhttuuGGII√√VVnnCCaasseemm††ccCCYYyy
ee®®CCaammEE®®CCgg®®kkuummbb""uull--BBtt  [[TTTTYYllVVnnCC&&yyCCMMnnHH  EEddllVVnnbbNN††aall[[rraa®®ss††EExxµµrr
ss¬¬aabb''CCaaggBBIIrrllaannnnaakk''  ??»» ..  cceemmII¬¬yy  ««ee®®JJHHxxMM∆∆¨k̈krruuNNaammiinnddwwggffaa  ®®kkuummbb""uull--BBttssaa
hhaacc´́®®BB´́ppßßddUUeecc~~HH»» ..  

ee®®kkaayy««CC&&yyCCMMnnHHCCaa®®bbvvttii††ssaa®®ss††»»eennAA´́ff©©TTII1177eemmssaa11997755,,  eeddaayyVVrrmm∏∏≤≤tt
QQbb''QQrrnnwwggBBYYkk««GGaayy""ggyyYYnn»»,,  bb""uull--BBttssmm©©MMllaakk''mmuuxx  CCaammYYyykkaarrssMMrriittssMMrrSSgg
««xxµµSSgg»»eennAATTYYllEEss¬¬gg  ……®®ttJJMMgg®®kkLLwwggTTII22,,  eeddaayyeehhttuuffaa  eennAAkk~~¨g̈gbbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††
kkmmıı¨C̈Caa,,  eennAAmmuunnqq~~SS11996666  mmaanneeQQµµaaHHffaa  bbkkßßBBllkkrrkkmmıı¨C̈Caa,,  eehhIIyymmuunnssmmaaCCbbkkßß
eellIIkkTTII22  eennAAqq~~SS11996600  mmaanneeQQµµaaHHffaa  bbkkßß®®bbCCaaCCnnbbddiivvtt††nn__kkmmıı¨C̈Caa  mmaannEExxµµrr®®kkhh
mmBBIIrr®®bbeePPTT  EEddllttSSggxx¬¬ÁÁnnCCaaGG~~kkCCaattiinniiyymmddUUccKK~~aa,,  bb""uuEEnn††mmYYyy®®kkuummCCaanniissßßiittkkuummµµ¨ÿy
nniiss††mmkkBBII®®bbeeTTssVVrrSSgg……eessoommCCMMnnaann''qq~~SS5500,,  mmYYyy®®kkuummeeTToott  CCaaEExxµµrreeyyookkmmiijjCCMM
nnaann''qq~~SS4400  ..  ee®®kkaayyCC&&yyCCMMnnHH,,  EExxµµrr®®kkhhmmCCaanniissßßiitt  PPaaKKee®®ccIInnVVnnkkaann''kkaabb''mmuuxx
ttMMEENNggkk~~¨g̈gmmCCŒŒwwmmbbkkßßeennAAPP~~MMeeBBjj  ddUUccCCaaeexxoovv--ssMMppnn,,  ssuunn--eessnn,,  eeGGoogg--ssaarrII,,
nnYYnn--CCaa,,  bb""uull--BBttCCaaeeddIImm,,  eehhIIyyEExxµµrr®®kkhhmmCCMMnnaann''eeyyookkmmiijj  PPaaKKee®®ccIInnccUUllkkaann''
kkaabb''mmuuxxnnaaTTII  CCaakkmmµµaaPPiiVVllbbkkßß  eennAAttaammPPUUmmiiPPaaKK……ttMMbbnn''  ddUUccCCaa  CCUU--cciitt††  eellxxaaFFii--
kkaarreennAAPPUUmmiiPPaaKKbbssççwwmm,,  mmUUll--ssmm∫∫ttii††  ((rrss''--jjwwmm))  eellxxaaFFiikkaarreennAAPPUUmmiiPPaaKKJJyy&&¥¥BB,,
eessaa--PPwwmm  eellxxaaFFiikkaarreennAAPPUUmmiiPPaaKKbbUUJJ··,,  NNII--ssaarraa""nn  ((yy""aa))  eellxxaaFFiikkaarreennAAPPUUmmiiPPaaKK
¯̄ssaann,,  ®®BBMM--ssmm∫∫ttii††KKNNbbJJÇÇaakkaarrkkggBBllFFMM117711,,  EEkkvv--mmuunnII,,  EEkkvv--mmaassCCaaeeddIImm..  

vviibbttii††́́ ppÊÊkk~~¨g̈grrbbss''EExxµµrr®®kkhhmm  VVnnccaabb''eeppII††mmeennAAeeBBll  EEddllTTssßßnnaavvddII††yyuuvvkkkk
((yyuuvvCCnnkkuummµµ¨ÿynniiss††kkmmıı¨C̈Caa))  rrbbss''bbkkßß  VVnnccuuHHppßßaayyGGttƒƒbbTT1100TTMMBB&&rr  eeddIImm∫∫IIrrMMllwwkk
ddll''qq~~SSxxYYbbTTII2255rrbbss''bbkkßß  eeddaayyeebbIIkkkkkkaayyeeLLIIggvviijj  GGMMBBIIkkaarrbbgg˚b̊beeggII˚t̊tbbkkßß®®bb--
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CCaaCCnnbbddiivvtt††nn__kkmmıı¨C̈CaaeennAAqq~~SS11995511  ..  ccMMEENNkkbb""uull--BBtteeTTIIbbnnwwggeeLLIIggeellIInnaavvaahhflflßßaa
EEmm""kk__  eennAAkkMMBBgg''EEpp  mm""aassIIyy__  kk~~¨g̈g´́ff©©TTII1155FF~~ËË11995522  eeddIImm∫∫II®®ttLLbb''eeTTAAkkmmıı¨C̈Caavviijj  eehhII--
yyVVnneeTTAAddll''PP~~MMeeBBjj  eennAAJJkk''kkNN††aallEExxmmkkrraa11995533  ..  ccaabb''BBIIqq~~SS11997744,,  ‰‰kk--
ssaarrbbkkßßVVnnccaatt''TTuukkssmmaaCCTTII22rrbbss''bbkkßßeennAAqq~~SS11996600  EEddllVVnnbb††ËËrreeQQµµaaHH<<bbkkßß
®®bbCCaaCCnnbbddiivvtt††nn__kkmmıı¨C̈Caa>> mmkkCCaa<<bbkkßßBBllkkrrkkmmıı¨C̈Caa>> CCaassmmaaCCTTII11  KKWWGGII√√EEddllVVnn
®®bbkkaassBBIIkkaarreessIIeerrII®®bbvvttii††bbkkßß  EEddllpp††ll''mmuuxxnnaaTTIIkkaann''EEttFFMMCCaaggeeTTAAbb""uull--BBtt  ..

kk~~¨g̈gssmm&&yy®®bbCCMMuueennAAEExxmmiinnaa11997766,,  KKNN:kkmmµµaaFFiikkaarrGGccií́ ÂÂnn††yy__bbJJÇÇaakk''ffaa  ––  ««
ssUUmmkkMMuueeJJllddll''qq~~SS11995511,,  ssUUmmkkaatt''ÚÚssKKll''eennHHeeccjj»»  ..  eennAAEExxttuullaa11997766,,
bbnnÊÊaabb''BBIIkkaarrXXMMuuXXSSgg  EEkkvv--mmaass  nniigg  NNWW--ssaarraa""nn  eennAATTYYllEEss¬¬gg,,  GGttƒƒbbTTmmaann3311
TTMMBB&&rrbbJJÇÇaakk''ffaa  ––  bbkkßß®®ttUUvvVVnnbbeeggII˚t̊teeLLIIggeennAA{{kkaassssmmaaCC««TTII11»»  kk~~¨g̈gqq~~SS11996600
eeddaayybbEEnnƒƒmmffaa  ––  ««eeyyIIgg®®ttUUvvkkMMNNtt''®®bbvvttii††bbkkßßeeLLIIggvviijj,,  ttaammllkk≈≈NN:EEddllbbkkßß
mmaannPPaaBBbbrriissuuTTÏÏnniigg≤≤tteexxççaaHH»»,,  VVnnnn&&yyffaaKKµµaannssmmaassFFaattuu  ««yyYYnn»»  EEddllVVnn  ««
QQaann»»mmuunnbb""uull--BBtt  ..

KKWWeesscckkII††ssMMeerrccrrbbss''®®kkuummbb""uull--BBtteennHHeehhIIyy  EEddllVVnnbbgg˚P̊PaaBBeeTTaammnnssßß
kk~~¨g̈gmmCCŒŒddΩΩaann´́nnEExxµµrreeyyookkmmiijj  nniiggkk~~¨g̈gssMMNNaakk''yyYYnnCCaa««®®KKUUeeddIImm»»,,  EEddllVVnnBB¥¥aa--
yyaamm  eeddIImm∫∫IIrruujj®®ccaannBBYYkkEExxµµrrkkuummµµuu¨ÿynniiss††[[TTTTYYllVVnneeCCaaKKCC&&yy  eeddIImm∫∫IITTuukkCCaa««rrNN
bb»»rrbbss''eeKK  ssMMrraabb''yykkeellsseeddIImm∫∫IIee®®bbIIssiiTTiiÏÏkk~~¨g̈gkkaarr®®ttYYttssgg˚t̊t''eellIIkkmmıı¨C̈Caa  ddUUccTTmmaa¬¬
bb''rrbbss''yyYYnnCCaahhUUrrEEhhrrkk~~¨g̈g®®bbvvttii††ssaa®®ss††  ..  bbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††yyYYnnkkaann''EEttyyll''cc∫∫aa--
ss''BBIInniinn~~aakkaarrrrbbss''®®kkuummbb""uull--BBtt  EEddllBBiittCCaaEE®®bb®®kkLLHHeeTTAArrkkeebb""kkSSgg  eehhIIyyeeyyaa
llttaammvviibbttii††cciinn--ssUUeevvoottEEddlleeqqHHggMM  CCaaee®®KKaaHHff~~aakk''mmYYyyccMMeeJJHHssnnii††ssuuxxrrbbss''yyYYnn
eebbIIkkmmıı¨C̈CaammiinneennAACCaa««rrNNbb»»rrbbss''hhaaNNUUyy  ..  ddUUeecc~~HH  eeddaayyppßßMMCCaammYYyyEEppnnkkaarrrrbb
ss''ssUUeevvoott  EEddllccgg''BB®®ggIIkk≤≤TTiiÏÏBBllmmkkeellIIkkmmıı¨C̈CaaeennAAee®®kkaayyCC&&yyCCMMnnHHrrbbss''yyYYnnxxaa
ggeeCCIIggeeTTAAeellIIyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  eennAA´́ff©©TTII3300eemmssaa11997755  ®®BBmmTTSSggKKMMnniittppÊÊaall''rrbbss''
hhaaNNUUyyEEddllccgg''eellbbkkmmıı¨C̈Caappgg  yyYYnnccSSVVcc''®®ttUUvvEEttrrMMllMMbb""uull--BBtt  eeddaayyee®®bbIIEExxµµrr
®®kkhhmmeeyyookkmmiijjCCaammeeFF¥¥aaVVyy  ..

eeddaayymmaannPPss††¨ẗtaaggEEddll®®kkuummbb""uull--BBttccaabb''VVnn,,  bb""uull--BBttccaabb''eeppII††mmkkaarrssMMrrii
ttssMMrrSSggeellIIkkmmµµaaPPiiVVllCCMMnnaann''eeyyookkmmiijj  ttSSggBBIIkk~~¨g̈gCCYYrr´́nnbbkkßß  rrhhUUttddll''PPUUmmiiPPaaKK,,
ttMMbbnn'',,  ®®ssuukk  nniiggssgg˚åatt''  EEddllVVnnssnnµµtt''CCaa««GGaayy""ggyyYYnn»» ..  ccMMEENNkkkkmmµµaaPPiiVVll
EExxµµrr®®kkhhmm  TTSSggCCMMnnaann''ccaass''  TTSSggCCMMnnaann''ffIIµµeennAAttaammPPUUmmiiPPaaKK,,  ttMMbbnn'',,  ®®ssuukk  nniiggssgg˚åatt''
TTSSggeennaaHH  kk**xxMMkkMMccaatt''««xxµµSSggvvNNˆ:̂»»,,  ««xxµµSSggbbddiivvtt††nn__»»EEddrr,,  VVnnnn&&yyffaa  ®®bbCCaarraa®®ss††ssaa
mmJJÔÔTTSSggccaass''TTSSggffIIµµddUUccKK~~aa,,  ttaammvviiFFaannkkaarrNN__««eekk††AA»»´́nnGGaaCC∆∆aabbJJÇÇaarrbbss''bbddiivvtt††nn__ddUUcc
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KK~~aa  ..  rrYYmmppßßMMCCaammYYyybbrraaCC&&yy´́nnEEppnnkkaarr  ««bbIIeettaannmmYYyyhhiikkttaa»» nniiggKKMMeerraaggssMMrraabb''GGPPii
vvDDÛÛnn__EEpp~~kkeessddΩΩkkiiccçç  ««mmhhaaeellaatteepp¬¬aaHH»» eeppßßgg@@eeTToott,,  kkmmµµaaPPiiVVllCCaaGG~~kkTTTTYYllxxuu--
ss®®ttUUvvdd**ee®®ccIInnnniigg®®bbCCaarraa®®ss††  CCaaGG~~kkbbgg˚b̊beeggII˚t̊tppll  ®®ttUUvvkk¬¬aayyCCaakkmmµµvvttƒƒ¨΅́ nnkkaarrssMMrriitt
ssMMrrSSggrrbbss''bb""uull--BBtt  ..

llTTiiiiÏÏkkuummµµ¨ÿynniiss††EEddllhhUU--CCIImmiijjVVnnyykkmmkkssaabb®®BBYYsseennAAkkmmıı¨C̈Caa  mmaannGGnnuuPPaa
BBsskkii††ssiiTTiiÏÏmmuuttff¬¬aaCCaaggEEpp¬¬ddaavv……mmuuxxllMMEEBBggrrbbss''yyYYnn  eennAAmmuunnssmm&&yyGGaaNNaanniiKKmmVV
rrSSgg  eehhIIyyxx¬¬SSggkk¬¬aaCCaagg®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggEEddllyyYYnnmmiinnccSSVVcc''yykkmmkkVVjj''  eeddIImm∫∫IIssmm¬¬aa
bb''CCIIvviittEExxµµrreeddaayyppÊÊaall''́́ dd ..  ssUUmmCCMMrraabbffaa  llTTiiÏÏkkuummµµ¨ÿynniiss††EEddllyyYYnnVVnnbbJJççËËllmmkk
kkmmıı¨C̈Caa  ««CCaallTTiiÏÏkkuummµµ¨ÿynniiss††--eeLLnnIInnnnIIss††EEddllbbrriissuuTTÏÏbbMMppuutt  ttwwggrrwwuuggbbMMppuutt  nniiggddaacc''
GGhhgg˚åarrbbMMppuutt  kk~~¨g̈gyyuuKKssmm&&yybbddiivvtt††nn__eeyyIIggeennHH»»  ((eeddrrIIDD--PPII  eeqqnnLLWWrr__))  ..  ccMMEENNkk
eennAA®®bbeeTTss´́nnss®®ttUUvvssYYrrBBUUCCrrbbss''EExxµµrrvviijj  hhUU--CCIImmiijjCCaaGG~~kkkkaann''llTTiiÏÏmm""aakkssIIuuss††  EEdd
llllaayyLLMMCCaammYYyy®®TTwwssII††rrbbss''TTssßßnnvviiTTUUbbuurraaNNcciinn  ««xxuuggCCWW»»  ((Le Marxisme

teinté de Confucianisme))  eeddaayyeeFFII√√kkaarrEEkkEE®®bbeeLLIIggvviijjeeTTAAttaammmmUUllddΩΩaann´́nnvvbb∫∫
FFmm··CCaattii,,  ®®bb´́BBNNII,,  ssIIllFFmm··CCaaeeddIImm  ..  eennAAkkmmıı¨C̈Caa,,  EExxµµrreeyyookkmmiijjnniiggbbJJÔÔvv&&nn††kkuummµµ¨-̈-
yynniiss††VVnneeFFII√√bbddiivvtt††nn__  eeddIImm∫∫IIssMMeeddAAEEttbbMMeerrIIeexxµµaacc  kkaall__mm""aakkßß__,,  eeLLnnIInn,,  eemm""AA--eessTTuugg
nniigghhUU--CCIImmiijjbb""uueeNNˆâaHH  KKWWmmiinnEEmmnnbbMMeerrII®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrreeTT  eeddaayyyykkCCIIvviittEExxµµrrrraabb''
llaannnnaakk''  EEddllbbkkßßrrMMeeddaaHHVVnn  nniiggEEddll®®ttUUvvVVnnssnnµµtt''ffaaCCaa  ««ååbbkkrrNN__»»  rrbbss''
bbkkßß  eeFFII√√CCaammeeFF¥¥aaVVyy  eeddIImm∫∫IIssMMeerrccKKMMnniittyyll''ssbbii††rrbbss''BBYYkkxx¬¬ÁÁnn  eehhIIyyeeddaayyeeVVHH
bbgg''®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  EEddllCCaa®®BBllwwggEExxµµrreeccaall  ..  kk**mmiinnxxuussKK~~aabb""uunnµµaannBBIIeess††ccEExxµµrrmmYY
yyccMMnnYYnn  EEddllxxMMcc∫∫SSgg  xxMMBBwwggkkmm¬¬SSggBBIIbbrreeTTss  [[mmkkbbgg˙˙ËËrrQQaammEExxµµrrss¬¬ËËtt®®ttgg''  eeddIImm∫∫II
EEttrraaCCbbll¬¬gg˚E̊Exxµµrr ..

BBYYkkbbJJÔÔvv&&nn††eeqq√√ggnniiyymmEExxµµrr  EEddll®®ttLLbb''BBIIbbrreeTTssvviijj  nnSSKK~~aattSSggxx¬¬ÁÁnnCCaabbJJÔÔ--
vv&&NNÎÎppaaDDiibbeexxµµAA  eehhIIyynnSSKK~~aabbggÌÌtt''VVyyddll''®®bbCCaarraa®®ss††ss¬¬ËËtt®®ttgg''EEddllCCaammççaass''EE®®ss
mmççaass''®®ssUUvv  EEddllFF¬¬aabb''pp††ll''GGaahhaarrUUbbkkrrNN__CCUUnnGGss''eellaakk  eeddIImm∫∫IIeeTTAAbbnn††vviiCCÇÇaaCCaann''xxııss''
eennAAbbrreeTTss  eehhIIyyCCaaBBiieessssEEddllFF¬¬aabb''TTTTYYllkkaarrCCiiHHCCaann''  ttSSggBBIIrraabb''ssttvvttßßmmkk
eehhIIyy  ..  bbnnÊÊaabb''mmkk,,  bbJJÔÔvv&&NNÎÎkknnÊÊbbppaaDDiibbeexxµµAAeeyyIIgg  eemmIIlleeXXIIjj®®bbCCaarraa®®ss††EEddll
eehhvvhhtt''  ee®®sskkXX¬¬aann  QQWWccaabb''  PP&&yyttkk''ss¬¬¨ẗt  ffaaCCaa««xxµµSSgg»»  EEddll®®bbqqSSggCCaammYYyy
nneeyyaaVVyyGGmmnnuussßßFFmm··  CCaammYYyybbddiivvtt††nn__dd**mmhhaallIIllaarrbbss''BBYYkkxx¬¬ÁÁnn  rrYYcckk**ttSSggeeFFII√√TTaa
rruuNNkkmmµµ  kkaabb''ssmm¬¬aabb''CCaattiissaassnn__‰‰ggCCMMnnYYssyyYYnn  rrhhUUttTTaall''EEttFF¬¬aakk''xx¬¬ÁÁnnCCaabbJJÔÔvv&&--
NNÎÎkkeennAA®®ssuukkEEllggVVnn,,  TTIIbbMMppuutt®®ttUUvveeTTAAssmm©©MMBBYYnnGGaaTTµµaaeennAAttaamm´́®®BB  eehhIIyykk¬¬aayyxx¬¬ÁÁnn
CCaabbJJÔÔvv&&NNÎÎeeddIImmeeQQIIrrhhUUttddll''ssBB√√́́ ff©©  ..    ssrruubbeeTTAA,,    eeddaayyrrYYmmppßßMMCCaammYYyyssÂÂggaamm
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eeddIImm∫∫IIddeeNNII††mmyykkGGMMNNaacc  EEddll®®ttUUvvVVtt''bbgg''eennAAqq~~SS11997700,,  bbddiivvtt††nn__eennAAkkmmıı¨C̈CaaEEdd--
llttssflflUUBBIIVVtt<<´́ddTTeeTT>> VVnnssMMeerrcceeCCaaKKCC&&yyeennAA®®ttwwmm<<eeJJHHTTeeTT>> eehhIIyyTTIIbbJJççbb''
eehhoobbnnwwggVVnnQQaannddll''<<ddIITTeeTT>> ..

ee®®kkAABBIIvviibbttii††EEpp~~kknneeyyaaVVyy´́ppÊÊkk~~¨g̈g  kkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥rrbbss''bb""uull--BBttmmaann
vviibbttii††EEpp~~kknneeyyaaVVyyxxaagg®®BBMMEEddnnCCaammYYyyyyYYnn  ..  rrddΩΩaaPPiiVVllbb""uull--BBtt  VVnnTTaammTTaarr
[[yyYYnn®®bbKKll''EEppnnssmmuu®®TT,,  eekkaaHH  nniiggEEddnnddIIEExxµµrreennAAPPUUmmiiPPaaKK¯̄ssaann  eeddaayyYYnnccUUll
kkaann''kkaabb''eeddaayyrrMMeellaaPPmmkkEExxµµrrvviijj  ..  bbIIssVV††hh__ee®®kkaayyCC&&yyCCMMnnHHeellII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  BBII
´́ff©©TTII44eeTTAA1100ååssPPaa11997755  kkggTT&&BBEExxµµrr®®kkhhmmVVnnvvaayyddeeNNII††mmyykkeekkaaHH®®ttll''  nnii
ggeekkaaHHffUUCCUUBBIIyyYYnn ..  bbnnÊÊaabb''BBIIVVnnvvaayyyykkeekkaaHHTTSSggBBIIrreennHHeehhIIyy  kkggnnaavvaaccrrNN__yyYY
nn  VVnnvvaayyyykkeekkaaHHEExxµµrrmmYYyybbEEnnƒƒmmeeTToott  ..  eennAAEExxmmiinnaa11997755  KKNN®®bbttiiPPUUkkmmıı¨C̈Caa
®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  ddwwkknnSSeeddaayyssaaLL¨ẗt--ssrr,,  nnYYnn--CCaa  nniiggeeGGoogg--ssaarrII  VVnneeTTAATTssßß
nnaaTTII®®kkuugghhaaNNUUyy  ..    PPaaKKIIEExxµµrrVVnneessII~~rrkkssnniiÏÏssJJÔÔaaCCaammiitt††PPaaBB  bb""uuEEnn††yyYYnnmmiinnVVnn
eeqqII¬¬yyttbbeeTT  TTMMnnggCCaayyYYnneeBBjjcciitt††kk~~¨g̈gkkaarrBB®®ggIIkkBB®®ggwwgg  ««TTMMnnaakk''TTMMnnggBBiieessss»»  EEdd
llBBYYkkeeKKxxMMyykkcciitt††TTuukkddaakk''  eeddIImm∫∫IIbbgg˚b̊beeggII˚t̊tCCaammYYyykkmmıı¨C̈CaaBBII®®KKaammuunn  ..  bb""uuEEnn††,,  ddll''́́ ff©©
TTII66ssIIhhaa11997755  yyYYnn®®bbKKll''eekkaaHHGGaaccmm__eessHHmmkkEExxµµrrvviijj kk~~¨g̈g{{kkaassTTssßßnnkkiiccçç
rrbbss''KKNN®®bbttiiPPUÚ́ nnbbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††yyYYnn  ddwwkknnSSeeddaayy  eeLL--yynn''  ..  bbnnÊÊaabb''mmkk  eennAA
´́ff©©TTII99kkJJÔÔaa11997755,,  eess††ccssIIhhnnuu®®ttLLbb''mmkkkkmmıı¨C̈Caavviijj  ee®®kkaayyBBIIssmm&&yy®®bbCCMMuueennAA
GGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattii  EEddllmmaannkkaarrEEttggttSSgg  CCYYnn--®®bbssiiTTÏÏ  CCaattMMNNaaggEExxµµrreennAATTII
eennaaHH  ..

eennAA´́ff©©TTII1155kkJJÔÔaa11997755,,  rrddΩΩTTUUttyyYYnnxxaaggeeCCIIgg  ppaamm--vvaa""nn''VV  EEddllVVnnddwwkknnSS
ssaaLL¨ẗt--ssrr[[ccUUllkk~~¨g̈gbbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††≤≤NNÎÎuucciinneennAAqq~~SS11995533  VVnn®®ttLLbb''mmkkttSS
ggssƒƒaannTTUUtteennAAPP~~MMeeBBjjvviijj  ..  eeTTaaHHbbIIyy""aaggNNaa,,  kk**ååbb∫∫ttii††eehhttuurrvvaaggkkggTT&&BBEExxµµrr®®kkhh
mmnniiggyyYYnn  VVnneekkIItteeLLIIggttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnn´́nnPPUUmmiiPPaaKK¯̄ssaann  ..  mmkkddll''́́ ff©©TTII
44eeTTAATTII1188ååssPPaa11997766  mmaannkkaarrCCYYbb®®VV®®ss&&yyrrvvaaggeemmddwwkknnSSEExxµµrrnniiggyyYYnneennAA®®kkuugg
PP~~MMeeBBjj  eeddIImm∫∫IIeerroobbccMMssnnii~~ssiiTTmmYYyy  ee®®KKaaggTTuukkkk~~¨g̈gEExxmmiiffuunnaa  ssMMrraabb''eeddaaHH®®ssaayybbJJ˙ȧa
ssII††BBII®®BBMMEEddnn  ..  KKNN®®bbttiiPPUUTTSSggBBIIrrmmiinnccuuHHssMMrruuggKK~~aa  kk~~¨g̈gbbJJ˙ȧaxxaagg®®BBMMEEddnnssmmuu®®TT  ..
KKNN:kkmmµµaaFFiikkaarrccMMrruuHHssMMeerrcccciitt††  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√TTMMnnaakk''TTMMnnggttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnn  ..  bb""uuEEnn††
kkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥VVnnbbJJŒŒbb''kkaarrBBiiPPaakkßßaa  eehhIIyyCCMMnnYYbb®®VV®®ss&&yyssMMrraabb''EExxmmiiffuu
nnaa  BBMMuu®®ttUUvvVVnn®®bbkkaann''yykk  ..  ´́ff©©TTII1188kkJJÔÔaa11997766  CCaaTTiivvaa´́nnmmrrNNPPaaBBrrbbss''eemm""AA--
eessTTuugg  ..  kk~~¨g̈gssuunnÊÊrrkkffaappßßaayyttaammvviiTT¥¥¨P̈P~~MMeeBBjj  CCaakkiiccççkkaann''mmrrNNTTuukk≈≈,,  bb""uull--BBtt®®bb
kkaassffaa  ««GGggkkaarr»»  eeddIIrrttaammmmaaKKaa··mm""aakkssIIuuss††--eeLLnnIInniiss††  eehhIIyyeessaammnnssßßeellIIccMM--
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NNgg  ««PPaattrr:»»CCaammYYyybbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††cciinn  ..
ssJJÔÔaa´́nnkkaarrccaabb''eeppII††mmnnUUvvvviibbttii††rrvvaaggcciinnnniiggyyYYnn  ®®bbEEhhlleekkIItteeLLIIggeennAA´́ff©©TTII

1144FF~~ËË11997766,,  BBIIee®®JJHHkk~~¨g̈gssmmaaCCTTII44´́nnbbkkßßBBllkkrryyYYnn  EEddll®®ttUUvvVVnnbb††ËËrreeQQµµaaHH
eeTTAACCaabbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††yyYYnn,,  TTSSggKKNN®®bbttiiPPUUcciinn……KKNN®®bbttiiPPUUEExxµµrr  BBMMuuVVnneeTTAAccUUll
rrYYmmkk~~¨g̈gBBiiFFIIeennHHeeTT  ..  vvttƒƒ¨F̈FaattuuEEddllnniiyymmxxaaggcciinn  ®®ttUUvvVVnnCC®®mmuuHHeeccjjBBII®®bbBB&&nnÏÏGGMMNNaa
cc´́nnbbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††yyYYnn  eehhIIyyTTssßßnnkkiiccççrrbbss''eeLL--yynn''  ttSSggBBIIEExxkkJJÔÔaa11997755
eennAAeebb""kkSSgg  BBMMuummaannPPaaBBkkkk''eekk††AABBIIcciinneeTT  ..

ccMMeeJJHHsskkmmµµPPaaBB´́nnkkaarree®®CCoottccUUllrrbbss''cciinneeTTAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTsseessoomm  ttaammrryy:

bb""uull--BBtt  KKWWååbb∫∫ttii††eehhttuuFF©©nn''FF©©rrCCaaee®®ccIInnVVnneekkIIttmmaann  ttaamm®®BBMMEEddnnEExxµµrrnniiggeessoomm
eebbAA´́ff©©TTII2222FF~~ËË11997777  ..  kk~~¨g̈gGGMMLL¨g̈g´́nnrryy:kkaalleennHH  bbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††kkmmıı¨C̈CaaVVnneerroobb
ccMMsshh®®bbttiibbttii††kkaarrssmm©©aatt''  CCaammYYyy®®kkuummTT&&BB´́®®BBbbHHeeVVrr´́nnbbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††eessoomm
EEddllVVnnGGnnuuJJÔÔaatt[[ttSSggmmUUllddΩΩaanneennAAkk~~¨g̈gEEddnnddIIEExxµµrr  ..

vviibbttii††CCaammYYyyyyYYnneekkIIttmmaannCCaabbnn††bbnnÊÊaabb''  rrhhUUttddll''́́ ff©©TTII3311FF~~ËË11997777  EEddllPP~~MMeeBB
jjVVnnssMMeerrcccciitt††pp††aacc''ccMMNNggTTUUttBBIIyyYYnn  eeddaayy®®bbkkaassGGMMBBIIkkaarrvvaattTTIIrrbbss''yyYYnn  nniigg
KKMMeerraaggkkaarrrrbbss''yyYYnnssMMrraabb''««sshhBB&&nnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinn»» ..  eennAAeeddIImmEExxmmkkrraa11997788,,
eeTTaaHHCCaaBBllTTaahhaannyyYYnn66kkggBBllFFMM  ccUUlleeFFII√√®®bbttiibbttii††kkaarrkk~~¨g̈gEEddnnddIIEExxµµrr  ®®ttgg''®®BBMMEEdd
nnPPaaKKxxaaggeekkIItt  kk**kkggTT&&BBkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥eennAAEEttbbnn††CCMMrruulleeTTAAPPaaKKxxaaggtt∫∫ËËgg  ..
eennAAeeddIImmqq~~SS11997788,,  cciinnbbJJÇÇËËnnrrffJJssEEddkk  mmaannkkSSeePPII¬¬ggFFMMFFuunnFF©©nn''113300mm˘̆mm˘̆  nniiggkkSS
eePPII¬¬gg®®bbqqSSggrrffee®®kkaaHH[[PP~~MMeeBBjj  ..  mmkkTTll''eeBBlleennaaHH,,  kkmm¬¬SSgg®®bbyyuuTTÏÏssrruubb´́nnPPaaKKIITTSS
ggBBIIrr  eekkIInneellIIssBBII9900,,000000nnaakk''  ..  kkggTT&&BBEExxµµrrvvaayybbkkeeTTAAvviijj  eehhIIyyyyYYnnddkkffyy
bb""uuEEnn††kkaarrddkkffyyeennHH  ®®ttUUvvVVnnccaatt''TTuukkeeddaayyvviiTT¥¥¨P̈P~~MMeeBBjj  eennAA´́ff©©TTII66mmkkrraa11997788
CCaa««CC&&yyCCMMnnHHTTSSgg®®ssuugg»»rrbbss''kkggTT&&BB®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  eehhIIyykkmmıı¨C̈Caabbnn††VVjj''pp††kk''
eeddaayyee®®bbIIkkSSeePPII¬¬ggFFMM113300mm˘̆mm˘̆  eeTTAAeellIIeexxtt††ccUUvvdduukk  nniiggttaayynniijj  rrhhUUttddll''TTssßßnn
kkiiccççrrbbss''yy""--eegg√√øøggyy""aabb''eennAATTIIeennaaHH  kk~~¨g̈g´́ff©©TTII1199mmkkrraa11997788  ..

ccMMEENNkkxxaagg®®bbeeTTsseessoomm  eeddIImm∫∫IIEEss√√ggrrkkPPaaBB®®bb®®kkttIIxxaaggTTMMnnaakk''TTMMnnggpp¬¬ËËvvTTUUtt
rrvvaagg®®bbeeTTssTTSSggBBIIrr  rrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggkkaarrbbrreeTTsseessoomm  ååVV""DDiitt  VVnnmmkkTTssßßnnaa®®
®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  eennAA´́ff©©TTII3311mmkkrraa11997788  eehhIIyybbnnÊÊaabb''mmkk  rrddΩΩaaPPiiVVlleessoommGGnnuuJJÔÔaatt
[[hhaaNNUUyyeebbIIkkssƒƒaannTTUUttmmYYyyeennAAVVggkkkk  ee®®kkaayyBBIIkkiiccççccrrccaaGGss''rryy:eeBBllee®®ccIInn
EExx  ..  eennAA´́ff©©TTII55kkuumm∏∏:11997788  yyYYnneessII~~rrkkkkiiccççccrrccaakkaarrddkkkkggTT&&BBeeccjjBBIIttMMbbnn''®®BBMMEEddnn
nniiggkkaarr®®ttYYttBBiinniitt¥¥®®BBMMEEddnnBBIIGGnn††rrCCaattii  ..  CCaahhUUrrEEhhrr  yyYYnneessII~~rrrrkkkkiiccççccrrccaaCCaanniiccççmmuunn
EExxµµrr  bb""uuEEnn††GGII√√@@EEddllyyYYnnVVnneessII~~rr  CCaallkk≈≈xxNNÎÎrrMMeellaaPPbbMMJJnnssMMrraabb''ppll®®bbeeyyaaCCnn__
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rrbbss''yyYYnn  eehhIIyyEEddllkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥mmiinnGGaaccyyll''®®BBmmVVnn  ddUUccCCaaPPaaBBrrwwgg
rrUUssrrbbss''yyYYnn  kk~~¨g̈gkkaarrkkaann''kkaabb''eellIIttMMbbnn''®®BBMMEEddnneennAAPPaaKK¯̄ssaann´́nnkkmmıı¨C̈CaaCCaaeeddIImm  ..
kk**mmiinnxxuussKK~~aaBBIIddMMbbUUnnµµaannrrbbss''cciinn  EEddll[[kkmmıı¨C̈CaaCCYYbbccrrccaaCCaammYYyyyyYYnn  eeTTAAttaammllkk≈≈
xxNNÎÎEEddllyyYYnnmmiinn®®ttUUvvkkaarreeKKaarrBBEEddrr  ..

eennAAddMMNNaacc''EExxkkuumm∏∏:11997788,,  KKNNkkmmµµaaFFiikkaarr´́nnbbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††yyYYnnVVnnssMMeerr
cccciitt††  eeddIImm∫∫II®®bbkkaassGGMMBBIIkkaarrKKSS®®TTddll''®®kkuummTT&&BB®®bbqqSSggbb""uull--BBtt  EEddllssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈g
EEddnnddIIEExxµµrreennAAeeLLIIyy  ..  ttaammvviiTT¥¥¨ḧhaaNNUUyy  yyYYnnVVnnppßßaayyCCaaPPaassaaEExxµµrr  eeddaayyGGMM--
JJvvnnaavv[[EExxµµrree®®kkaakkbbHHeeVVrr®®bbqqSSggbb""uull--BBtt  eehhIIyyeennAAeeddIImmEExxmmiinnaa  KKSS®®TTeeddaayykk
ggrrffee®®kkaaHH  yyYYnnvvaayy®®bbhhaarreellIIeexxtt††eennAAttaamm®®BBMMEEddnnmmaann  ttaaEEkkvv  kkMMBBtt  ´́®®BBEEvvgg  nniigg
ss√√aayyeerroogg  ..  bbnnii††ccee®®kkaayymmkk,,  eennAA´́ff©©TTII44mmiinnaa11997788,,  ®®kkuummffIIµµnnaannaa´́nnGG~~kkbbeeccççkkeeTT
ssnniiggTTII®®bbwwkkßßaaeeyyaaFFaacciinn  VVnnmmkkddll''TTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..  BBYYkkeennHHmmmmaajjwwkkkk~~¨g̈gssMMNN
gg''ssMMrraabb''pp¬¬ËËvvrrffeePPII¬¬ggffIIµµ  EEddllkkaatt''tt®®mmgg''BBIIPP~~MMeeBBjjeeTTAAkkMMBBgg''eessaamm  ..

ccaabb''BBIÍ́ ff©©TTII2266ååssPPaa11997788,,  mmaannkkaarrbbHHeeVVrreennAAPPUUmmiiPPaaKKbbUUJJ··  ..  kk~~¨g̈gbbMMNNgg
eeddIImm∫∫IIee®®ssaacc®®ssgg''bbddiivvtt††nn__  nniiggeeddIImm∫∫IIeeKKccxx¬¬ÁÁnnBBIIkkaarrssMMrriittssMMrrSSgg  eemmddwwkknnSSEEddlleennAA
mmaannCCIIvviittee®®kkaayyeeBBllbbHHeeVVrr  eeCCOOCCaakk''eellIIssaarrssMMxxaann''́́ nnccMMNNggmmiitt††PPaaBBCCaammYYyyyyYY
nn  ..  eemmddwwkknnSSxx¬¬HH  ddUUccCCaaeehhgg--ssMMrriinn  VVnnssMMeerrcccciitt††eePPoossxx¬¬ÁÁnnBBIIkkmmıı¨C̈CaaeennAAddMMNNaacc''
qq~~SS  kk~~¨g̈geeBBllEEddllkkaarrssMMrriittssMMrrSSggdd**ttwwggrrwwuuggkkMMBBuuggeekkIIttmmaannTTUUTTSSggPPUUmmiiPPaaKKbbUUJJ··  ..  eell
xxaaFFiikkaarr®®bbccSSPPUUmmiiPPaaKKeennHH,,  eessaa--PPwwmm,,  eeFFII√√GGtt††XXaatt  ..  kkmmµµaaPPiiVVll11,,000000nnaakk''®®ttUUvv
VVnnccaabb''ccgg,,  11,,000000nnaakk''eeTToott®®ttUUvvVVnn®®bbhhaarrCCIIvviitt  ..  BBlleeyyaaFFaarraabb''mmWWuunnnnaakk''  EEdd
llFF¬¬aabb''®®bbyyuuTTÏÏttSSggBBIIqq~~SS11997700®®bbqqSSggrrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩ  ®®ttUUvvVVnnCCeenn¬¬øøsseeTTAAkkaann''
eexxtt††kkMMBBgg''qq~~SSgg  ..  CCaaee®®ccIInnnnaakk''eennAAkk~~¨g̈gccMMeeNNaammeennaaHH  ®®ttUUvvVVnn®®bbhhaarrCCIIvviittttaammpp¬¬ËËvv  ..
GG~~kkeeppßßggeeTToott  ttaammkkaarrGGHHGGaaggrrbbss''®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrr  eennAAPP~~MMssnnÊÊ¨k̈k  EEddllxxMM∆∆¨V̈VnnCCYYbbppÊÊaa
ll''  kk~~¨g̈gddMMeeNNIIrrEEss√√ggrrkk®®KKYYssaarreennAAqq~~SS11997799  ®®ttUUvvss¬¬aabb''yy""aaggeevvTTnnaakk~~¨g̈gssMMNNgg''GGaa
kkaassyyaanneeyyaaFFaammYYyy  eennAAkk~~¨g̈gss††¨k̈kGGaaccmm__rrmmaasskk~~¨g̈geexxtt††kkMMBBgg''qq~~SSgg  ..

eennAA´́ff©©TTII2288kkkk˚d̊daa11997788  mmÂÂnnII††®®kkssYYggkkaarrJJrrCCaattii  ssWWnn--eessnn  VVnneeTTAATTssßß
nnaaTTII®®kkuuggeebb""kkSSgg  ttaammkkiiccççGGeeJJIIÇÇjjBBIIrrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggkkaarrJJrrCCaattiicciinn  ..  mmaannPPaaBBTTMMnngg
EEddllcciinnBBnn¥¥ll''ffaa  cciinnKKµµaannKKMMeerraaggkkaarreeddIImm∫∫IIeeFFII√√GGnn††rraaKKmmnn__eeddaayyppÊÊaall''eennAAkk~~¨g̈gvviivvaaTT
EExxµµrr--yyYYnneeTT  eehhIIyybbddiissNNΩΩaarrkkiiccççccMMeeJJHHssWWnn--eessnn  mmiinnssUUvvmmaannPPaaBBkkkk''eekk††AA  ..
eeBBll®®ttLLbb''mmkkkkmmıı¨C̈Caavviijj  ssWWnn--eessnnbbeeggII˚t̊tbbJJÇÇaakkaarrddΩΩaannmmYYyyeennAAttaassaajj''  kk~~¨g̈g
eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  mmiinnqq©©aayybb""uunnµµaannBBIIssMMLLËËtt  ..  bbJJÇÇaakkaarrddΩΩaanneennHH®®ttUUvvVVnnTTssßßnnaaeeddaayy
GG~~kkssaarrBBtt··mmaanncciinneennAAccuuggqq~~SS  eehhIIyy®®ttUUvvFF¬¬aakk''eeTTAAkk~~¨g̈g´́ddyyYYnneennAAEExxeemmssaa11997799  ..  
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eennAAeeBBlleennaaHH  ‰‰kkssaarrTTSSggLLaayyEEddllrraayyllMMGGiittBBIICCMMnnYYyycciinnddll''kkmmıı¨C̈Caa  ®®ttUUvvVVnn
ddeeNNII††mmyykkeeddaayykkggTT&&BByyYYnn  ..

eennAA´́ff©©TTII2299kkkk˚d̊daa11997788,,  vvIITT¥¥¨ḧhaaNNUUyyeeJJllGGHHGGaaggffaa  GG~~kkCCMMnnaajjkkaarrcciinnkkMM
BBuuggbbgg˙ȧatt''GGaakkaassyyaanniikk,,  GG~~kkeebbIIkkrrffee®®kkaaHH  nniiggGG~~kkVVjj''kkSSeePPII¬¬ggFFMMeennAAkkmmıı¨C̈Caa  eehhIIyy
ffaaBBYYkkeennHHkkMMBBuuggssƒƒaabbnnaaGGaakkaassyyaannddΩΩaanneeyyaaFFaadd**FFMMmmYYyyeennAACCiittkkMMBBgg''qq~~SSgg  ..  BBIÍ́ ff©©
TTII55eeTTAA99vviicciiœœkkaa11997788,,  eennAAkkmmıı¨C̈CaammaannTTssßßnnkkiiccççrrbbss''ssmmaaCCiikk´́nnkkaarriiyyaall&&yynn--
eeyyaaVVyycciinnBBIIrrrrUUbb,,  hh√√""gg--dduugghhßßiinn  nniiggyyUU--ssflfl¥¥ËËllII,,  CCaaGG~~kkTTTTYYllxxuuss®®ttUUvvxxaaggssnnii††
ssuuxxrrbbss''eemmddwwkknnSScciinn  EEddllVVnnbbÂÂgg˚åabbBBYYkkVVttuukkrrCCaaGG~~kkCCaattiinniiyymm  CCUU--eeGGnnLLaa
yy  eennAAeebb""kkSSgg  bbnnÊÊaabb''BBIImmrrNNPPaaBBrrbbss''KKaatt''eennAA´́ff©©TTII88mmkkrraa11997755  ..  TTII®®bbwwkkßßaaTTSSgg
eennHHVVnnpp††ll''{{vvaaTTeeTTAAkkggTT&&BBkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  [[®®ttLLbb''eeTTAArrkkllkk≈≈nnii††kk:´́nn
ssÂÂggaammTT&&BB´́®®BBvviijj  ..  kk~~¨g̈g‰‰kkssaarrEEddllmmaannCCaabb''TTaakk''TTggddll''kkaarrBBiiPPaakkßßaa,,  eeQQµµaaHH
ffIIµµCCaaee®®ccIInn,,  ®®bbEEhhllCCaarrhhssßßnnaamm  VVnneellcceeLLIIggeennAAkk~~¨g̈gbbJJÇÇIIrrbbss''bb""uull--BBtt  ..

««GGKKeellxxaaFFiikkaarrrrgg»»ffIIµµ́́ nnrrbbbbbb""uull--BBtt  ååTTaahhrrNN__  ggYYnn--kkgg,,  CCaarrhhssßßnnaa
mmrrbbss''ttaamm""uukk  ..  ccMMEENNkknnYYnn--CCaa  ®®ttUUvvVVnnbbnnƒƒyyllMMddaabb''GGMMNNaacc  ..

eennAA´́ff©©TTII33FF~~ËË11997788,,  vviiTT¥¥¨ḧhaaNNUUyyVVnn®®bbkkaassGGMMBBIIkkaarrbbeeggII˚t̊tkk~~¨g̈g´́ff©©TTII22FF~~ËË1199--
7788  nnUUvvrrNNssiirrßßbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmmmYYyy  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√CCaa  ««rrNNssiirrßßssaammKKIIsseeÂÂggaaHHCCaattiikk--
mmıı¨C̈Caa»»  EEddlleennAAee®®kkaammkkaarrddwwkknnSSrrbbss''eehhgg--ssMMrriinn,,  CCaa--ssIIuumm,,  hhflfluunn--EEssnn,,  EEbb""nn--
ssuuvvNNˆ ̂ ..

eennAAeeddIImmEExxmmkkrraa11997799,,  ff~~aakk''ddwwkknnSS´́nnkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  VVnnssMMeerrcccciitt††
ttaammBBiiFFIIkkaarr  eeddIImm∫∫IIeeVVHHbbgg''rrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjj  eehhIIyyccaabb''eeppII††mmssÂÂggaammTT&&BB´́®®BBvviijj  ..  ccMM
EENNkkxxaaggyyYYnn  ««ddMMeeNNIIrreeqqııaaHHeeTTAATTiissxxaagglliicc»»  nniiggKKMMeerraaggssMMrraabb''««sshhBB&&nnÏÏ≤≤NNÎÎËË
cciinn»»rrbbss''eeKK  CCaammYYyysshhPPaaBBssUUeevvoott  mmaannddMMeeNNIIrrkkaarreeTTAAmmuuxxCCaanniiccçç  ..
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