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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  ..  




