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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--




