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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



GGMMeeBBIIQQ¬¬aannJJnnrrbbss''yyYYnnmmkkeellIIkkmmıı¨C̈Caa 66  

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  


