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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  ..

❑                      ❑

❑
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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  ..  




