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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




