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CCaaCCnnbbddiivvtt††nn__kkmmıı¨C̈CaaeennAAqq~~SS11995511  ..  ccMMEENNkkbb""uull--BBtteeTTIIbbnnwwggeeLLIIggeellIInnaavvaahhflflßßaa
EEmm""kk__  eennAAkkMMBBgg''EEpp  mm""aassIIyy__  kk~~¨g̈g´́ff©©TTII1155FF~~ËË11995522  eeddIImm∫∫II®®ttLLbb''eeTTAAkkmmıı¨C̈Caavviijj  eehhII--
yyVVnneeTTAAddll''PP~~MMeeBBjj  eennAAJJkk''kkNN††aallEExxmmkkrraa11995533  ..  ccaabb''BBIIqq~~SS11997744,,  ‰‰kk--
ssaarrbbkkßßVVnnccaatt''TTuukkssmmaaCCTTII22rrbbss''bbkkßßeennAAqq~~SS11996600  EEddllVVnnbb††ËËrreeQQµµaaHH<<bbkkßß
®®bbCCaaCCnnbbddiivvtt††nn__kkmmıı¨C̈Caa>> mmkkCCaa<<bbkkßßBBllkkrrkkmmıı¨C̈Caa>> CCaassmmaaCCTTII11  KKWWGGII√√EEddllVVnn
®®bbkkaassBBIIkkaarreessIIeerrII®®bbvvttii††bbkkßß  EEddllpp††ll''mmuuxxnnaaTTIIkkaann''EEttFFMMCCaaggeeTTAAbb""uull--BBtt  ..

kk~~¨g̈gssmm&&yy®®bbCCMMuueennAAEExxmmiinnaa11997766,,  KKNN:kkmmµµaaFFiikkaarrGGccií́ ÂÂnn††yy__bbJJÇÇaakk''ffaa  ––  ««
ssUUmmkkMMuueeJJllddll''qq~~SS11995511,,  ssUUmmkkaatt''ÚÚssKKll''eennHHeeccjj»»  ..  eennAAEExxttuullaa11997766,,
bbnnÊÊaabb''BBIIkkaarrXXMMuuXXSSgg  EEkkvv--mmaass  nniigg  NNWW--ssaarraa""nn  eennAATTYYllEEss¬¬gg,,  GGttƒƒbbTTmmaann3311
TTMMBB&&rrbbJJÇÇaakk''ffaa  ––  bbkkßß®®ttUUvvVVnnbbeeggII˚t̊teeLLIIggeennAA{{kkaassssmmaaCC««TTII11»»  kk~~¨g̈gqq~~SS11996600
eeddaayybbEEnnƒƒmmffaa  ––  ««eeyyIIgg®®ttUUvvkkMMNNtt''®®bbvvttii††bbkkßßeeLLIIggvviijj,,  ttaammllkk≈≈NN:EEddllbbkkßß
mmaannPPaaBBbbrriissuuTTÏÏnniigg≤≤tteexxççaaHH»»,,  VVnnnn&&yyffaaKKµµaannssmmaassFFaattuu  ««yyYYnn»»  EEddllVVnn  ««
QQaann»»mmuunnbb""uull--BBtt  ..

KKWWeesscckkII††ssMMeerrccrrbbss''®®kkuummbb""uull--BBtteennHHeehhIIyy  EEddllVVnnbbgg˚P̊PaaBBeeTTaammnnssßß
kk~~¨g̈gmmCCŒŒddΩΩaann´́nnEExxµµrreeyyookkmmiijj  nniiggkk~~¨g̈gssMMNNaakk''yyYYnnCCaa««®®KKUUeeddIImm»»,,  EEddllVVnnBB¥¥aa--
yyaamm  eeddIImm∫∫IIrruujj®®ccaannBBYYkkEExxµµrrkkuummµµuu¨ÿynniiss††[[TTTTYYllVVnneeCCaaKKCC&&yy  eeddIImm∫∫IITTuukkCCaa««rrNN
bb»»rrbbss''eeKK  ssMMrraabb''yykkeellsseeddIImm∫∫IIee®®bbIIssiiTTiiÏÏkk~~¨g̈gkkaarr®®ttYYttssgg˚t̊t''eellIIkkmmıı¨C̈Caa  ddUUccTTmmaa¬¬
bb''rrbbss''yyYYnnCCaahhUUrrEEhhrrkk~~¨g̈g®®bbvvttii††ssaa®®ss††  ..  bbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††yyYYnnkkaann''EEttyyll''cc∫∫aa--
ss''BBIInniinn~~aakkaarrrrbbss''®®kkuummbb""uull--BBtt  EEddllBBiittCCaaEE®®bb®®kkLLHHeeTTAArrkkeebb""kkSSgg  eehhIIyyeeyyaa
llttaammvviibbttii††cciinn--ssUUeevvoottEEddlleeqqHHggMM  CCaaee®®KKaaHHff~~aakk''mmYYyyccMMeeJJHHssnnii††ssuuxxrrbbss''yyYYnn
eebbIIkkmmıı¨C̈CaammiinneennAACCaa««rrNNbb»»rrbbss''hhaaNNUUyy  ..  ddUUeecc~~HH  eeddaayyppßßMMCCaammYYyyEEppnnkkaarrrrbb
ss''ssUUeevvoott  EEddllccgg''BB®®ggIIkk≤≤TTiiÏÏBBllmmkkeellIIkkmmıı¨C̈CaaeennAAee®®kkaayyCC&&yyCCMMnnHHrrbbss''yyYYnnxxaa
ggeeCCIIggeeTTAAeellIIyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  eennAA´́ff©©TTII3300eemmssaa11997755  ®®BBmmTTSSggKKMMnniittppÊÊaall''rrbbss''
hhaaNNUUyyEEddllccgg''eellbbkkmmıı¨C̈Caappgg  yyYYnnccSSVVcc''®®ttUUvvEEttrrMMllMMbb""uull--BBtt  eeddaayyee®®bbIIEExxµµrr
®®kkhhmmeeyyookkmmiijjCCaammeeFF¥¥aaVVyy  ..

eeddaayymmaannPPss††¨ẗtaaggEEddll®®kkuummbb""uull--BBttccaabb''VVnn,,  bb""uull--BBttccaabb''eeppII††mmkkaarrssMMrrii
ttssMMrrSSggeellIIkkmmµµaaPPiiVVllCCMMnnaann''eeyyookkmmiijj  ttSSggBBIIkk~~¨g̈gCCYYrr´́nnbbkkßß  rrhhUUttddll''PPUUmmiiPPaaKK,,
ttMMbbnn'',,  ®®ssuukk  nniiggssgg˚åatt''  EEddllVVnnssnnµµtt''CCaa««GGaayy""ggyyYYnn»» ..  ccMMEENNkkkkmmµµaaPPiiVVll
EExxµµrr®®kkhhmm  TTSSggCCMMnnaann''ccaass''  TTSSggCCMMnnaann''ffIIµµeennAAttaammPPUUmmiiPPaaKK,,  ttMMbbnn'',,  ®®ssuukk  nniiggssgg˚åatt''
TTSSggeennaaHH  kk**xxMMkkMMccaatt''««xxµµSSggvvNNˆ:̂»»,,  ««xxµµSSggbbddiivvtt††nn__»»EEddrr,,  VVnnnn&&yyffaa  ®®bbCCaarraa®®ss††ssaa
mmJJÔÔTTSSggccaass''TTSSggffIIµµddUUccKK~~aa,,  ttaammvviiFFaannkkaarrNN__««eekk††AA»»´́nnGGaaCC∆∆aabbJJÇÇaarrbbss''bbddiivvtt††nn__ddUUcc
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KK~~aa  ..  rrYYmmppßßMMCCaammYYyybbrraaCC&&yy´́nnEEppnnkkaarr  ««bbIIeettaannmmYYyyhhiikkttaa»» nniiggKKMMeerraaggssMMrraabb''GGPPii
vvDDÛÛnn__EEpp~~kkeessddΩΩkkiiccçç  ««mmhhaaeellaatteepp¬¬aaHH»» eeppßßgg@@eeTToott,,  kkmmµµaaPPiiVVllCCaaGG~~kkTTTTYYllxxuu--
ss®®ttUUvvdd**ee®®ccIInnnniigg®®bbCCaarraa®®ss††  CCaaGG~~kkbbgg˚b̊beeggII˚t̊tppll  ®®ttUUvvkk¬¬aayyCCaakkmmµµvvttƒƒ¨΅́ nnkkaarrssMMrriitt
ssMMrrSSggrrbbss''bb""uull--BBtt  ..

llTTiiiiÏÏkkuummµµ¨ÿynniiss††EEddllhhUU--CCIImmiijjVVnnyykkmmkkssaabb®®BBYYsseennAAkkmmıı¨C̈Caa  mmaannGGnnuuPPaa
BBsskkii††ssiiTTiiÏÏmmuuttff¬¬aaCCaaggEEpp¬¬ddaavv……mmuuxxllMMEEBBggrrbbss''yyYYnn  eennAAmmuunnssmm&&yyGGaaNNaanniiKKmmVV
rrSSgg  eehhIIyyxx¬¬SSggkk¬¬aaCCaagg®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggEEddllyyYYnnmmiinnccSSVVcc''yykkmmkkVVjj''  eeddIImm∫∫IIssmm¬¬aa
bb''CCIIvviittEExxµµrreeddaayyppÊÊaall''́́ dd ..  ssUUmmCCMMrraabbffaa  llTTiiÏÏkkuummµµ¨ÿynniiss††EEddllyyYYnnVVnnbbJJççËËllmmkk
kkmmıı¨C̈Caa  ««CCaallTTiiÏÏkkuummµµ¨ÿynniiss††--eeLLnnIInnnnIIss††EEddllbbrriissuuTTÏÏbbMMppuutt  ttwwggrrwwuuggbbMMppuutt  nniiggddaacc''
GGhhgg˚åarrbbMMppuutt  kk~~¨g̈gyyuuKKssmm&&yybbddiivvtt††nn__eeyyIIggeennHH»»  ((eeddrrIIDD--PPII  eeqqnnLLWWrr__))  ..  ccMMEENNkk
eennAA®®bbeeTTss´́nnss®®ttUUvvssYYrrBBUUCCrrbbss''EExxµµrrvviijj  hhUU--CCIImmiijjCCaaGG~~kkkkaann''llTTiiÏÏmm""aakkssIIuuss††  EEdd
llllaayyLLMMCCaammYYyy®®TTwwssII††rrbbss''TTssßßnnvviiTTUUbbuurraaNNcciinn  ««xxuuggCCWW»»  ((Le Marxisme

teinté de Confucianisme))  eeddaayyeeFFII√√kkaarrEEkkEE®®bbeeLLIIggvviijjeeTTAAttaammmmUUllddΩΩaann´́nnvvbb∫∫
FFmm··CCaattii,,  ®®bb´́BBNNII,,  ssIIllFFmm··CCaaeeddIImm  ..  eennAAkkmmıı¨C̈Caa,,  EExxµµrreeyyookkmmiijjnniiggbbJJÔÔvv&&nn††kkuummµµ¨-̈-
yynniiss††VVnneeFFII√√bbddiivvtt††nn__  eeddIImm∫∫IIssMMeeddAAEEttbbMMeerrIIeexxµµaacc  kkaall__mm""aakkßß__,,  eeLLnnIInn,,  eemm""AA--eessTTuugg
nniigghhUU--CCIImmiijjbb""uueeNNˆâaHH  KKWWmmiinnEEmmnnbbMMeerrII®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrreeTT  eeddaayyyykkCCIIvviittEExxµµrrrraabb''
llaannnnaakk''  EEddllbbkkßßrrMMeeddaaHHVVnn  nniiggEEddll®®ttUUvvVVnnssnnµµtt''ffaaCCaa  ««ååbbkkrrNN__»»  rrbbss''
bbkkßß  eeFFII√√CCaammeeFF¥¥aaVVyy  eeddIImm∫∫IIssMMeerrccKKMMnniittyyll''ssbbii††rrbbss''BBYYkkxx¬¬ÁÁnn  eehhIIyyeeddaayyeeVVHH
bbgg''®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  EEddllCCaa®®BBllwwggEExxµµrreeccaall  ..  kk**mmiinnxxuussKK~~aabb""uunnµµaannBBIIeess††ccEExxµµrrmmYY
yyccMMnnYYnn  EEddllxxMMcc∫∫SSgg  xxMMBBwwggkkmm¬¬SSggBBIIbbrreeTTss  [[mmkkbbgg˙˙ËËrrQQaammEExxµµrrss¬¬ËËtt®®ttgg''  eeddIImm∫∫II
EEttrraaCCbbll¬¬gg˚E̊Exxµµrr ..

BBYYkkbbJJÔÔvv&&nn††eeqq√√ggnniiyymmEExxµµrr  EEddll®®ttLLbb''BBIIbbrreeTTssvviijj  nnSSKK~~aattSSggxx¬¬ÁÁnnCCaabbJJÔÔ--
vv&&NNÎÎppaaDDiibbeexxµµAA  eehhIIyynnSSKK~~aabbggÌÌtt''VVyyddll''®®bbCCaarraa®®ss††ss¬¬ËËtt®®ttgg''EEddllCCaammççaass''EE®®ss
mmççaass''®®ssUUvv  EEddllFF¬¬aabb''pp††ll''GGaahhaarrUUbbkkrrNN__CCUUnnGGss''eellaakk  eeddIImm∫∫IIeeTTAAbbnn††vviiCCÇÇaaCCaann''xxııss''
eennAAbbrreeTTss  eehhIIyyCCaaBBiieessssEEddllFF¬¬aabb''TTTTYYllkkaarrCCiiHHCCaann''  ttSSggBBIIrraabb''ssttvvttßßmmkk
eehhIIyy  ..  bbnnÊÊaabb''mmkk,,  bbJJÔÔvv&&NNÎÎkknnÊÊbbppaaDDiibbeexxµµAAeeyyIIgg  eemmIIlleeXXIIjj®®bbCCaarraa®®ss††EEddll
eehhvvhhtt''  ee®®sskkXX¬¬aann  QQWWccaabb''  PP&&yyttkk''ss¬¬¨ẗt  ffaaCCaa««xxµµSSgg»»  EEddll®®bbqqSSggCCaammYYyy
nneeyyaaVVyyGGmmnnuussßßFFmm··  CCaammYYyybbddiivvtt††nn__dd**mmhhaallIIllaarrbbss''BBYYkkxx¬¬ÁÁnn  rrYYcckk**ttSSggeeFFII√√TTaa
rruuNNkkmmµµ  kkaabb''ssmm¬¬aabb''CCaattiissaassnn__‰‰ggCCMMnnYYssyyYYnn  rrhhUUttTTaall''EEttFF¬¬aakk''xx¬¬ÁÁnnCCaabbJJÔÔvv&&--
NNÎÎkkeennAA®®ssuukkEEllggVVnn,,  TTIIbbMMppuutt®®ttUUvveeTTAAssmm©©MMBBYYnnGGaaTTµµaaeennAAttaamm´́®®BB  eehhIIyykk¬¬aayyxx¬¬ÁÁnn
CCaabbJJÔÔvv&&NNÎÎeeddIImmeeQQIIrrhhUUttddll''ssBB√√́́ ff©©  ..    ssrruubbeeTTAA,,    eeddaayyrrYYmmppßßMMCCaammYYyyssÂÂggaamm
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eeddIImm∫∫IIddeeNNII††mmyykkGGMMNNaacc  EEddll®®ttUUvvVVtt''bbgg''eennAAqq~~SS11997700,,  bbddiivvtt††nn__eennAAkkmmıı¨C̈CaaEEdd--
llttssflflUUBBIIVVtt<<´́ddTTeeTT>> VVnnssMMeerrcceeCCaaKKCC&&yyeennAA®®ttwwmm<<eeJJHHTTeeTT>> eehhIIyyTTIIbbJJççbb''
eehhoobbnnwwggVVnnQQaannddll''<<ddIITTeeTT>> ..

ee®®kkAABBIIvviibbttii††EEpp~~kknneeyyaaVVyy´́ppÊÊkk~~¨g̈g  kkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥rrbbss''bb""uull--BBttmmaann
vviibbttii††EEpp~~kknneeyyaaVVyyxxaagg®®BBMMEEddnnCCaammYYyyyyYYnn  ..  rrddΩΩaaPPiiVVllbb""uull--BBtt  VVnnTTaammTTaarr
[[yyYYnn®®bbKKll''EEppnnssmmuu®®TT,,  eekkaaHH  nniiggEEddnnddIIEExxµµrreennAAPPUUmmiiPPaaKK¯̄ssaann  eeddaayyYYnnccUUll
kkaann''kkaabb''eeddaayyrrMMeellaaPPmmkkEExxµµrrvviijj  ..  bbIIssVV††hh__ee®®kkaayyCC&&yyCCMMnnHHeellII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  BBII
´́ff©©TTII44eeTTAA1100ååssPPaa11997755  kkggTT&&BBEExxµµrr®®kkhhmmVVnnvvaayyddeeNNII††mmyykkeekkaaHH®®ttll''  nnii
ggeekkaaHHffUUCCUUBBIIyyYYnn ..  bbnnÊÊaabb''BBIIVVnnvvaayyyykkeekkaaHHTTSSggBBIIrreennHHeehhIIyy  kkggnnaavvaaccrrNN__yyYY
nn  VVnnvvaayyyykkeekkaaHHEExxµµrrmmYYyybbEEnnƒƒmmeeTToott  ..  eennAAEExxmmiinnaa11997755  KKNN®®bbttiiPPUUkkmmıı¨C̈Caa
®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  ddwwkknnSSeeddaayyssaaLL¨ẗt--ssrr,,  nnYYnn--CCaa  nniiggeeGGoogg--ssaarrII  VVnneeTTAATTssßß
nnaaTTII®®kkuugghhaaNNUUyy  ..    PPaaKKIIEExxµµrrVVnneessII~~rrkkssnniiÏÏssJJÔÔaaCCaammiitt††PPaaBB  bb""uuEEnn††yyYYnnmmiinnVVnn
eeqqII¬¬yyttbbeeTT  TTMMnnggCCaayyYYnneeBBjjcciitt††kk~~¨g̈gkkaarrBB®®ggIIkkBB®®ggwwgg  ««TTMMnnaakk''TTMMnnggBBiieessss»»  EEdd
llBBYYkkeeKKxxMMyykkcciitt††TTuukkddaakk''  eeddIImm∫∫IIbbgg˚b̊beeggII˚t̊tCCaammYYyykkmmıı¨C̈CaaBBII®®KKaammuunn  ..  bb""uuEEnn††,,  ddll''́́ ff©©
TTII66ssIIhhaa11997755  yyYYnn®®bbKKll''eekkaaHHGGaaccmm__eessHHmmkkEExxµµrrvviijj kk~~¨g̈g{{kkaassTTssßßnnkkiiccçç
rrbbss''KKNN®®bbttiiPPUÚ́ nnbbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††yyYYnn  ddwwkknnSSeeddaayy  eeLL--yynn''  ..  bbnnÊÊaabb''mmkk  eennAA
´́ff©©TTII99kkJJÔÔaa11997755,,  eess††ccssIIhhnnuu®®ttLLbb''mmkkkkmmıı¨C̈Caavviijj  ee®®kkaayyBBIIssmm&&yy®®bbCCMMuueennAA
GGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattii  EEddllmmaannkkaarrEEttggttSSgg  CCYYnn--®®bbssiiTTÏÏ  CCaattMMNNaaggEExxµµrreennAATTII
eennaaHH  ..

eennAA´́ff©©TTII1155kkJJÔÔaa11997755,,  rrddΩΩTTUUttyyYYnnxxaaggeeCCIIgg  ppaamm--vvaa""nn''VV  EEddllVVnnddwwkknnSS
ssaaLL¨ẗt--ssrr[[ccUUllkk~~¨g̈gbbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††≤≤NNÎÎuucciinneennAAqq~~SS11995533  VVnn®®ttLLbb''mmkkttSS
ggssƒƒaannTTUUtteennAAPP~~MMeeBBjjvviijj  ..  eeTTaaHHbbIIyy""aaggNNaa,,  kk**ååbb∫∫ttii††eehhttuurrvvaaggkkggTT&&BBEExxµµrr®®kkhh
mmnniiggyyYYnn  VVnneekkIItteeLLIIggttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnn´́nnPPUUmmiiPPaaKK¯̄ssaann  ..  mmkkddll''́́ ff©©TTII
44eeTTAATTII1188ååssPPaa11997766  mmaannkkaarrCCYYbb®®VV®®ss&&yyrrvvaaggeemmddwwkknnSSEExxµµrrnniiggyyYYnneennAA®®kkuugg
PP~~MMeeBBjj  eeddIImm∫∫IIeerroobbccMMssnnii~~ssiiTTmmYYyy  ee®®KKaaggTTuukkkk~~¨g̈gEExxmmiiffuunnaa  ssMMrraabb''eeddaaHH®®ssaayybbJJ˙ȧa
ssII††BBII®®BBMMEEddnn  ..  KKNN®®bbttiiPPUUTTSSggBBIIrrmmiinnccuuHHssMMrruuggKK~~aa  kk~~¨g̈gbbJJ˙ȧaxxaagg®®BBMMEEddnnssmmuu®®TT  ..
KKNN:kkmmµµaaFFiikkaarrccMMrruuHHssMMeerrcccciitt††  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√TTMMnnaakk''TTMMnnggttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnn  ..  bb""uuEEnn††
kkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥VVnnbbJJŒŒbb''kkaarrBBiiPPaakkßßaa  eehhIIyyCCMMnnYYbb®®VV®®ss&&yyssMMrraabb''EExxmmiiffuu
nnaa  BBMMuu®®ttUUvvVVnn®®bbkkaann''yykk  ..  ´́ff©©TTII1188kkJJÔÔaa11997766  CCaaTTiivvaa´́nnmmrrNNPPaaBBrrbbss''eemm""AA--
eessTTuugg  ..  kk~~¨g̈gssuunnÊÊrrkkffaappßßaayyttaammvviiTT¥¥¨P̈P~~MMeeBBjj  CCaakkiiccççkkaann''mmrrNNTTuukk≈≈,,  bb""uull--BBtt®®bb
kkaassffaa  ««GGggkkaarr»»  eeddIIrrttaammmmaaKKaa··mm""aakkssIIuuss††--eeLLnnIInniiss††  eehhIIyyeessaammnnssßßeellIIccMM--
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NNgg  ««PPaattrr:»»CCaammYYyybbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††cciinn  ..
ssJJÔÔaa´́nnkkaarrccaabb''eeppII††mmnnUUvvvviibbttii††rrvvaaggcciinnnniiggyyYYnn  ®®bbEEhhlleekkIItteeLLIIggeennAA´́ff©©TTII

1144FF~~ËË11997766,,  BBIIee®®JJHHkk~~¨g̈gssmmaaCCTTII44´́nnbbkkßßBBllkkrryyYYnn  EEddll®®ttUUvvVVnnbb††ËËrreeQQµµaaHH
eeTTAACCaabbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††yyYYnn,,  TTSSggKKNN®®bbttiiPPUUcciinn……KKNN®®bbttiiPPUUEExxµµrr  BBMMuuVVnneeTTAAccUUll
rrYYmmkk~~¨g̈gBBiiFFIIeennHHeeTT  ..  vvttƒƒ¨F̈FaattuuEEddllnniiyymmxxaaggcciinn  ®®ttUUvvVVnnCC®®mmuuHHeeccjjBBII®®bbBB&&nnÏÏGGMMNNaa
cc´́nnbbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††yyYYnn  eehhIIyyTTssßßnnkkiiccççrrbbss''eeLL--yynn''  ttSSggBBIIEExxkkJJÔÔaa11997755
eennAAeebb""kkSSgg  BBMMuummaannPPaaBBkkkk''eekk††AABBIIcciinneeTT  ..

ccMMeeJJHHsskkmmµµPPaaBB´́nnkkaarree®®CCoottccUUllrrbbss''cciinneeTTAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTsseessoomm  ttaammrryy:

bb""uull--BBtt  KKWWååbb∫∫ttii††eehhttuuFF©©nn''FF©©rrCCaaee®®ccIInnVVnneekkIIttmmaann  ttaamm®®BBMMEEddnnEExxµµrrnniiggeessoomm
eebbAA´́ff©©TTII2222FF~~ËË11997777  ..  kk~~¨g̈gGGMMLL¨g̈g´́nnrryy:kkaalleennHH  bbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††kkmmıı¨C̈CaaVVnneerroobb
ccMMsshh®®bbttiibbttii††kkaarrssmm©©aatt''  CCaammYYyy®®kkuummTT&&BB´́®®BBbbHHeeVVrr´́nnbbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††eessoomm
EEddllVVnnGGnnuuJJÔÔaatt[[ttSSggmmUUllddΩΩaanneennAAkk~~¨g̈gEEddnnddIIEExxµµrr  ..

vviibbttii††CCaammYYyyyyYYnneekkIIttmmaannCCaabbnn††bbnnÊÊaabb''  rrhhUUttddll''́́ ff©©TTII3311FF~~ËË11997777  EEddllPP~~MMeeBB
jjVVnnssMMeerrcccciitt††pp††aacc''ccMMNNggTTUUttBBIIyyYYnn  eeddaayy®®bbkkaassGGMMBBIIkkaarrvvaattTTIIrrbbss''yyYYnn  nniigg
KKMMeerraaggkkaarrrrbbss''yyYYnnssMMrraabb''««sshhBB&&nnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinn»» ..  eennAAeeddIImmEExxmmkkrraa11997788,,
eeTTaaHHCCaaBBllTTaahhaannyyYYnn66kkggBBllFFMM  ccUUlleeFFII√√®®bbttiibbttii††kkaarrkk~~¨g̈gEEddnnddIIEExxµµrr  ®®ttgg''®®BBMMEEdd
nnPPaaKKxxaaggeekkIItt  kk**kkggTT&&BBkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥eennAAEEttbbnn††CCMMrruulleeTTAAPPaaKKxxaaggtt∫∫ËËgg  ..
eennAAeeddIImmqq~~SS11997788,,  cciinnbbJJÇÇËËnnrrffJJssEEddkk  mmaannkkSSeePPII¬¬ggFFMMFFuunnFF©©nn''113300mm˘̆mm˘̆  nniiggkkSS
eePPII¬¬gg®®bbqqSSggrrffee®®kkaaHH[[PP~~MMeeBBjj  ..  mmkkTTll''eeBBlleennaaHH,,  kkmm¬¬SSgg®®bbyyuuTTÏÏssrruubb´́nnPPaaKKIITTSS
ggBBIIrr  eekkIInneellIIssBBII9900,,000000nnaakk''  ..  kkggTT&&BBEExxµµrrvvaayybbkkeeTTAAvviijj  eehhIIyyyyYYnnddkkffyy
bb""uuEEnn††kkaarrddkkffyyeennHH  ®®ttUUvvVVnnccaatt''TTuukkeeddaayyvviiTT¥¥¨P̈P~~MMeeBBjj  eennAA´́ff©©TTII66mmkkrraa11997788
CCaa««CC&&yyCCMMnnHHTTSSgg®®ssuugg»»rrbbss''kkggTT&&BB®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  eehhIIyykkmmıı¨C̈Caabbnn††VVjj''pp††kk''
eeddaayyee®®bbIIkkSSeePPII¬¬ggFFMM113300mm˘̆mm˘̆  eeTTAAeellIIeexxtt††ccUUvvdduukk  nniiggttaayynniijj  rrhhUUttddll''TTssßßnn
kkiiccççrrbbss''yy""--eegg√√øøggyy""aabb''eennAATTIIeennaaHH  kk~~¨g̈g´́ff©©TTII1199mmkkrraa11997788  ..

ccMMEENNkkxxaagg®®bbeeTTsseessoomm  eeddIImm∫∫IIEEss√√ggrrkkPPaaBB®®bb®®kkttIIxxaaggTTMMnnaakk''TTMMnnggpp¬¬ËËvvTTUUtt
rrvvaagg®®bbeeTTssTTSSggBBIIrr  rrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggkkaarrbbrreeTTsseessoomm  ååVV""DDiitt  VVnnmmkkTTssßßnnaa®®
®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  eennAA´́ff©©TTII3311mmkkrraa11997788  eehhIIyybbnnÊÊaabb''mmkk  rrddΩΩaaPPiiVVlleessoommGGnnuuJJÔÔaatt
[[hhaaNNUUyyeebbIIkkssƒƒaannTTUUttmmYYyyeennAAVVggkkkk  ee®®kkaayyBBIIkkiiccççccrrccaaGGss''rryy:eeBBllee®®ccIInn
EExx  ..  eennAA´́ff©©TTII55kkuumm∏∏:11997788  yyYYnneessII~~rrkkkkiiccççccrrccaakkaarrddkkkkggTT&&BBeeccjjBBIIttMMbbnn''®®BBMMEEddnn
nniiggkkaarr®®ttYYttBBiinniitt¥¥®®BBMMEEddnnBBIIGGnn††rrCCaattii  ..  CCaahhUUrrEEhhrr  yyYYnneessII~~rrrrkkkkiiccççccrrccaaCCaanniiccççmmuunn
EExxµµrr  bb""uuEEnn††GGII√√@@EEddllyyYYnnVVnneessII~~rr  CCaallkk≈≈xxNNÎÎrrMMeellaaPPbbMMJJnnssMMrraabb''ppll®®bbeeyyaaCCnn__
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rrbbss''yyYYnn  eehhIIyyEEddllkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥mmiinnGGaaccyyll''®®BBmmVVnn  ddUUccCCaaPPaaBBrrwwgg
rrUUssrrbbss''yyYYnn  kk~~¨g̈gkkaarrkkaann''kkaabb''eellIIttMMbbnn''®®BBMMEEddnneennAAPPaaKK¯̄ssaann´́nnkkmmıı¨C̈CaaCCaaeeddIImm  ..
kk**mmiinnxxuussKK~~aaBBIIddMMbbUUnnµµaannrrbbss''cciinn  EEddll[[kkmmıı¨C̈CaaCCYYbbccrrccaaCCaammYYyyyyYYnn  eeTTAAttaammllkk≈≈
xxNNÎÎEEddllyyYYnnmmiinn®®ttUUvvkkaarreeKKaarrBBEEddrr  ..

eennAAddMMNNaacc''EExxkkuumm∏∏:11997788,,  KKNNkkmmµµaaFFiikkaarr´́nnbbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††yyYYnnVVnnssMMeerr
cccciitt††  eeddIImm∫∫II®®bbkkaassGGMMBBIIkkaarrKKSS®®TTddll''®®kkuummTT&&BB®®bbqqSSggbb""uull--BBtt  EEddllssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈g
EEddnnddIIEExxµµrreennAAeeLLIIyy  ..  ttaammvviiTT¥¥¨ḧhaaNNUUyy  yyYYnnVVnnppßßaayyCCaaPPaassaaEExxµµrr  eeddaayyGGMM--
JJvvnnaavv[[EExxµµrree®®kkaakkbbHHeeVVrr®®bbqqSSggbb""uull--BBtt  eehhIIyyeennAAeeddIImmEExxmmiinnaa  KKSS®®TTeeddaayykk
ggrrffee®®kkaaHH  yyYYnnvvaayy®®bbhhaarreellIIeexxtt††eennAAttaamm®®BBMMEEddnnmmaann  ttaaEEkkvv  kkMMBBtt  ´́®®BBEEvvgg  nniigg
ss√√aayyeerroogg  ..  bbnnii††ccee®®kkaayymmkk,,  eennAA´́ff©©TTII44mmiinnaa11997788,,  ®®kkuummffIIµµnnaannaa´́nnGG~~kkbbeeccççkkeeTT
ssnniiggTTII®®bbwwkkßßaaeeyyaaFFaacciinn  VVnnmmkkddll''TTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..  BBYYkkeennHHmmmmaajjwwkkkk~~¨g̈gssMMNN
gg''ssMMrraabb''pp¬¬ËËvvrrffeePPII¬¬ggffIIµµ  EEddllkkaatt''tt®®mmgg''BBIIPP~~MMeeBBjjeeTTAAkkMMBBgg''eessaamm  ..

ccaabb''BBIÍ́ ff©©TTII2266ååssPPaa11997788,,  mmaannkkaarrbbHHeeVVrreennAAPPUUmmiiPPaaKKbbUUJJ··  ..  kk~~¨g̈gbbMMNNgg
eeddIImm∫∫IIee®®ssaacc®®ssgg''bbddiivvtt††nn__  nniiggeeddIImm∫∫IIeeKKccxx¬¬ÁÁnnBBIIkkaarrssMMrriittssMMrrSSgg  eemmddwwkknnSSEEddlleennAA
mmaannCCIIvviittee®®kkaayyeeBBllbbHHeeVVrr  eeCCOOCCaakk''eellIIssaarrssMMxxaann''́́ nnccMMNNggmmiitt††PPaaBBCCaammYYyyyyYY
nn  ..  eemmddwwkknnSSxx¬¬HH  ddUUccCCaaeehhgg--ssMMrriinn  VVnnssMMeerrcccciitt††eePPoossxx¬¬ÁÁnnBBIIkkmmıı¨C̈CaaeennAAddMMNNaacc''
qq~~SS  kk~~¨g̈geeBBllEEddllkkaarrssMMrriittssMMrrSSggdd**ttwwggrrwwuuggkkMMBBuuggeekkIIttmmaannTTUUTTSSggPPUUmmiiPPaaKKbbUUJJ··  ..  eell
xxaaFFiikkaarr®®bbccSSPPUUmmiiPPaaKKeennHH,,  eessaa--PPwwmm,,  eeFFII√√GGtt††XXaatt  ..  kkmmµµaaPPiiVVll11,,000000nnaakk''®®ttUUvv
VVnnccaabb''ccgg,,  11,,000000nnaakk''eeTToott®®ttUUvvVVnn®®bbhhaarrCCIIvviitt  ..  BBlleeyyaaFFaarraabb''mmWWuunnnnaakk''  EEdd
llFF¬¬aabb''®®bbyyuuTTÏÏttSSggBBIIqq~~SS11997700®®bbqqSSggrrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩ  ®®ttUUvvVVnnCCeenn¬¬øøsseeTTAAkkaann''
eexxtt††kkMMBBgg''qq~~SSgg  ..  CCaaee®®ccIInnnnaakk''eennAAkk~~¨g̈gccMMeeNNaammeennaaHH  ®®ttUUvvVVnn®®bbhhaarrCCIIvviittttaammpp¬¬ËËvv  ..
GG~~kkeeppßßggeeTToott  ttaammkkaarrGGHHGGaaggrrbbss''®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrr  eennAAPP~~MMssnnÊÊ¨k̈k  EEddllxxMM∆∆¨V̈VnnCCYYbbppÊÊaa
ll''  kk~~¨g̈gddMMeeNNIIrrEEss√√ggrrkk®®KKYYssaarreennAAqq~~SS11997799  ®®ttUUvvss¬¬aabb''yy""aaggeevvTTnnaakk~~¨g̈gssMMNNgg''GGaa
kkaassyyaanneeyyaaFFaammYYyy  eennAAkk~~¨g̈gss††¨k̈kGGaaccmm__rrmmaasskk~~¨g̈geexxtt††kkMMBBgg''qq~~SSgg  ..

eennAA´́ff©©TTII2288kkkk˚d̊daa11997788  mmÂÂnnII††®®kkssYYggkkaarrJJrrCCaattii  ssWWnn--eessnn  VVnneeTTAATTssßß
nnaaTTII®®kkuuggeebb""kkSSgg  ttaammkkiiccççGGeeJJIIÇÇjjBBIIrrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggkkaarrJJrrCCaattiicciinn  ..  mmaannPPaaBBTTMMnngg
EEddllcciinnBBnn¥¥ll''ffaa  cciinnKKµµaannKKMMeerraaggkkaarreeddIImm∫∫IIeeFFII√√GGnn††rraaKKmmnn__eeddaayyppÊÊaall''eennAAkk~~¨g̈gvviivvaaTT
EExxµµrr--yyYYnneeTT  eehhIIyybbddiissNNΩΩaarrkkiiccççccMMeeJJHHssWWnn--eessnn  mmiinnssUUvvmmaannPPaaBBkkkk''eekk††AA  ..
eeBBll®®ttLLbb''mmkkkkmmıı¨C̈Caavviijj  ssWWnn--eessnnbbeeggII˚t̊tbbJJÇÇaakkaarrddΩΩaannmmYYyyeennAAttaassaajj''  kk~~¨g̈g
eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  mmiinnqq©©aayybb""uunnµµaannBBIIssMMLLËËtt  ..  bbJJÇÇaakkaarrddΩΩaanneennHH®®ttUUvvVVnnTTssßßnnaaeeddaayy
GG~~kkssaarrBBtt··mmaanncciinneennAAccuuggqq~~SS  eehhIIyy®®ttUUvvFF¬¬aakk''eeTTAAkk~~¨g̈g´́ddyyYYnneennAAEExxeemmssaa11997799  ..  
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eennAAeeBBlleennaaHH  ‰‰kkssaarrTTSSggLLaayyEEddllrraayyllMMGGiittBBIICCMMnnYYyycciinnddll''kkmmıı¨C̈Caa  ®®ttUUvvVVnn
ddeeNNII††mmyykkeeddaayykkggTT&&BByyYYnn  ..

eennAA´́ff©©TTII2299kkkk˚d̊daa11997788,,  vvIITT¥¥¨ḧhaaNNUUyyeeJJllGGHHGGaaggffaa  GG~~kkCCMMnnaajjkkaarrcciinnkkMM
BBuuggbbgg˙ȧatt''GGaakkaassyyaanniikk,,  GG~~kkeebbIIkkrrffee®®kkaaHH  nniiggGG~~kkVVjj''kkSSeePPII¬¬ggFFMMeennAAkkmmıı¨C̈Caa  eehhIIyy
ffaaBBYYkkeennHHkkMMBBuuggssƒƒaabbnnaaGGaakkaassyyaannddΩΩaanneeyyaaFFaadd**FFMMmmYYyyeennAACCiittkkMMBBgg''qq~~SSgg  ..  BBIÍ́ ff©©
TTII55eeTTAA99vviicciiœœkkaa11997788,,  eennAAkkmmıı¨C̈CaammaannTTssßßnnkkiiccççrrbbss''ssmmaaCCiikk´́nnkkaarriiyyaall&&yynn--
eeyyaaVVyycciinnBBIIrrrrUUbb,,  hh√√""gg--dduugghhßßiinn  nniiggyyUU--ssflfl¥¥ËËllII,,  CCaaGG~~kkTTTTYYllxxuuss®®ttUUvvxxaaggssnnii††
ssuuxxrrbbss''eemmddwwkknnSScciinn  EEddllVVnnbbÂÂgg˚åabbBBYYkkVVttuukkrrCCaaGG~~kkCCaattiinniiyymm  CCUU--eeGGnnLLaa
yy  eennAAeebb""kkSSgg  bbnnÊÊaabb''BBIImmrrNNPPaaBBrrbbss''KKaatt''eennAA´́ff©©TTII88mmkkrraa11997755  ..  TTII®®bbwwkkßßaaTTSSgg
eennHHVVnnpp††ll''{{vvaaTTeeTTAAkkggTT&&BBkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  [[®®ttLLbb''eeTTAArrkkllkk≈≈nnii††kk:´́nn
ssÂÂggaammTT&&BB´́®®BBvviijj  ..  kk~~¨g̈g‰‰kkssaarrEEddllmmaannCCaabb''TTaakk''TTggddll''kkaarrBBiiPPaakkßßaa,,  eeQQµµaaHH
ffIIµµCCaaee®®ccIInn,,  ®®bbEEhhllCCaarrhhssßßnnaamm  VVnneellcceeLLIIggeennAAkk~~¨g̈gbbJJÇÇIIrrbbss''bb""uull--BBtt  ..

««GGKKeellxxaaFFiikkaarrrrgg»»ffIIµµ́́ nnrrbbbbbb""uull--BBtt  ååTTaahhrrNN__  ggYYnn--kkgg,,  CCaarrhhssßßnnaa
mmrrbbss''ttaamm""uukk  ..  ccMMEENNkknnYYnn--CCaa  ®®ttUUvvVVnnbbnnƒƒyyllMMddaabb''GGMMNNaacc  ..

eennAA´́ff©©TTII33FF~~ËË11997788,,  vviiTT¥¥¨ḧhaaNNUUyyVVnn®®bbkkaassGGMMBBIIkkaarrbbeeggII˚t̊tkk~~¨g̈g´́ff©©TTII22FF~~ËË1199--
7788  nnUUvvrrNNssiirrßßbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmmmYYyy  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√CCaa  ««rrNNssiirrßßssaammKKIIsseeÂÂggaaHHCCaattiikk--
mmıı¨C̈Caa»»  EEddlleennAAee®®kkaammkkaarrddwwkknnSSrrbbss''eehhgg--ssMMrriinn,,  CCaa--ssIIuumm,,  hhflfluunn--EEssnn,,  EEbb""nn--
ssuuvvNNˆ ̂ ..

eennAAeeddIImmEExxmmkkrraa11997799,,  ff~~aakk''ddwwkknnSS´́nnkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  VVnnssMMeerrcccciitt††
ttaammBBiiFFIIkkaarr  eeddIImm∫∫IIeeVVHHbbgg''rrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjj  eehhIIyyccaabb''eeppII††mmssÂÂggaammTT&&BB´́®®BBvviijj  ..  ccMM
EENNkkxxaaggyyYYnn  ««ddMMeeNNIIrreeqqııaaHHeeTTAATTiissxxaagglliicc»»  nniiggKKMMeerraaggssMMrraabb''««sshhBB&&nnÏÏ≤≤NNÎÎËË
cciinn»»rrbbss''eeKK  CCaammYYyysshhPPaaBBssUUeevvoott  mmaannddMMeeNNIIrrkkaarreeTTAAmmuuxxCCaanniiccçç  ..
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