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®®BBwwttii††kkaarrNN__́́ ff©©77mmkkrraa11997799  eennAAeeBBllEEddllkkggTT&&BBeevvoottNNaammccUUll
mmkk®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaCCaammYYyyEExxµµrrmmYYyy®®kkuummeehhAAffaarrNNssiirrßßssaammKKIIsseeÂÂggaaHH
CCaattiikkmmıı¨C̈Caa  VVnnvvaayykkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  ((EExxµµrr®®kkhhmm))  eeccjjBBIIGGMMNNaa
cc  eekkIIttVVnnCCaammttii22ppÊÊ¨ÿyBBIIKK~~aa  mmttiimmYYyyyyll''ffaa  kkggTT&&BBeevvoottNNaammccUUll
mmkk®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eeddIImm∫∫IICCYYyysseeÂÂggaaHH®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  eeccjjBBIIkkaarrkkaabb''
ssmm¬¬aabb''́́ nnBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  ..  bb""uuEEnn††mmttiimmYYyyeeTToottyyll''ppÊÊ¨ÿyBBIIeennHH  KKWWeevvoott
NNaammccUUllmmkkQQ¬¬aannJJnn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..  eeddIImm∫∫IIVVnnCCaaBBnnWW¬¬CCaaKKnn¬¬wwHHkk~~¨g̈g
cceemmII¬¬yyTTSSggBBIIrrxxaaggeellIIeennHH  eeyyIIggKKYYrrBBiinniitt¥¥eemmIIlleeKKaallbbMMNNggrrbbss''eevvoo
ttNNaammmmkkeellII®®bbeeTTsseennAA≤≤NNÎÎËËcciinn  EEddllmmaannEExxµµrr  eevvoottNNaamm  nniiggllaa
vv  eehhIIyynniiggBBiinniitt¥¥eemmIIllsskkmmµµPPaaBB®®ccbbUUkk®®ccbbll''rrbbss''kkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibb--
eettyy¥¥  ((EExxµµrr®®kkhhmm))  kk~~¨g̈gssmm&&yyXXaattkkrreennHH  ®®KKbb''®®KKgg®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa
BBIIqq~~SS11997755ddll''qq~~SS11997799  ..

EEppnnkkaarrrrbbss''hhUU--CCIImmiijj  eemmddwwkknnSSrrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyy  ccgg''yykk®®bb
eeTTssTTSSggbbII  KKWWyyYYnn--EExxµµrr--llaavv  CCaasshhBB&&nnÏÏkkuummµµ¨ÿynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinn  EEddll
mmaanneevvoottNNaammCCaaeemmddwwkknnSS  ..  eeddIImm∫∫IIssMMeerrcceeKKaallbbMMNNggeennHH  hhUU--CCIImmiijj
VVnnbbeeggII˚t̊tllTTiiÏÏkkuummµµ¨ÿynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinn  ((JJkk¥¥≤≤NNÎÎËËcciinnCCaaJJkk¥¥VVrrSSggGGaa--
NNaanniiKKmmddaakk''eeQQµµaaHHkk~~¨g̈gPPUUmmiiPPaaKK´́nn®®bbeeTTssTTSSggbbIIEExxµµrr--yyYYnn--llaavv))ttSSgg
BBIIqq~~SS11993300mmkkeemm""¬¬HH  ..  ssmm&&yyee®®kkaayymmkk  yyYYnn[[eeQQµµaaHHPPaaKKIIxxaaggEExxµµrrffaa
EExxµµrreevvoottmmiijj  EEddllmmaannssWWnn--gg""uukkmmiijj  eehhAAGGaaccaarr¥¥eemmoonnCCaa®®bbFFaann  ..  eevvoo
ttNNaammmmaannbbMMNNgg[[®®bbeeTTssTTSSggbbIIeennAA≤≤NNÎÎËËcciinnrrYYmmKK~~aavvaayyVVrrSSggGGaa--
NNaanniiKKmm  bbnnÊÊaabb''BBIIVVrrSSggeeccjjeeTTAA  eevvoottNNaammnnwwgg®®ttYYtt®®ttaaeellII®®bbeeTTss
EExxµµrrnniigg®®bbeeTTssllaavvCCMMnnYYssVVrrSSgg  ..  ®®BBwwttii††kkaarrNN__EExxµµrrqq~~SS11997700  eevvoottNNaa
mmCCaa®®KKUUEExxµµrr®®kkhhmm  eeddaayyVVnnbbgg˙ȧatt''bbee®®ggooggkkggTT&&BBEExxµµrr®®kkhhmmnniiggpp¬¬ËËvv
cciitt††ssaa®®ss††  ssMMrraabb''cc∫∫SSggnnwwggssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrrllnn''--nnll''  EEddllmmaanncciinn
kkuummµµ¨ÿynniiss††nniiggsshhPPaaBBssUUeevvoottååbbttƒƒmm∏∏yy""aaggeeBBjjTTMMhhwwgg  ..

bbnnÊÊaabb''BBIIVVnnTTTTYYllGGMMNNaacckk~~¨g̈g´́ff©©1177eemmssaaqq~~SS11997755mmkk  EExxµµrr®®kkhh
mmVVnnGGnnuuvvtt††llTTiiÏÏkkuummµµ¨ÿynniiss††yy""aaggttwwggrrwwuuggbbMMppuutt  VVnnCCeenn¬¬øøss®®bbCCaaCCnneecc
jjBBIITTII®®kkuugg  eeTTAACCnnbbTTeeFFII√√EE®®ssccMMkkaarr  bbMMVVtt''ppßßaarr  bbMMVVtt''lluuyyccaayy  bbMMVV
tt''ssaallaaeerroonn  bbMMVVtt''ssaassnnaa  bbeeggII˚t̊tsshhkkrrNN__  rrss''eennAACCaassmmUUhhPPaaBB
..  kkMMeeTTccvvNNˆ:̂bbIIKKWW  cc®®kkBBttii††  sskkii††PPUUmmii  nniiggmmUUllFFnn  bbeeggII˚t̊tvvNNˆ:̂mmYYyyffIIµµ  KKWW
vvNN̂̂:GGFFnnddwwkknnSSeeddaayykkssiikkrrnniiggkkmmµµkkrr  ..  eeddIImm∫∫II[[EEppnnkkaarreennHHVVnnssMM
eerrcc  EExxµµrr®®kkhhmmVVnnkkaabb''ssmm¬¬aabb''GG~~kkrrddΩΩkkaarrnniiggTTaahhaannllnn''--nnll''eessIIÊÊrrEEtt
GGss''  rrhhUUttddll''®®bbCCaaCCnnTTUUeeTTAAEEddlleeddIIrrxxuussBBIImmaaKKaa··bbkkßß  ..  ee®®kkAABBIIeennaaHH
®®bbCCaaCCnnEExxµµrr®®ttUUvvss¬¬aabb''  eeddaayykkaarrEEcckkGGaahhaarrbbrriieePPaaKKmmaannccMMnnYYnnttiiccBBMMuuGGaa
ccrrss''VVnn  ss¬¬aabb''eeddaayykkaarreeFFII√√kkaarrFF©©nn''KKµµaanneeBBllssMMrraakk  ss¬¬aabb''eeddaayyCCmm©©WWKKµµaa
nnff~~SSBB¥¥aaVVll  ..  ss¬¬aabb''mm""¥¥aaggeeTToott  eeddaayyEExxµµrr®®kkhhmmTTMMnnaass''KK~~aa‰‰ggkkaabb''ss

mm¬¬aabb''KK~~aa  ..  eennAAqq~~SS11997777  EExxµµrr®®kkhhmmbbeeggII˚t̊tJJkk¥¥ffaaxxµµSSgg  eeBBlleennaaHHeehhIIyy
EEddll®®bbCCaaCCnnEExxµµrr  eessIIÊÊrrggaakkxx¬¬ÁÁnnBBMMuurrYYcc  ®®ttUUvvss¬¬aabb''CCaabbnn††bbnnÊÊaabb''KK~~aa  eeddaayykkMM
hhuussbbnnii††ccbbnn††ÁÁcc  ddUUccCCaaBB¥¥ÁÁrrEE®®ssVVkk''nngg&&ll  eeKKeeccaaTTffaaxxµµSSggyykkeeTTAAss--
mm¬¬aabb''  ..  TTnnÊÊwwmmKK~~aaeennaaHH  EExxµµrr®®kkhhmmVVnn®®ssaavv®®CCaavvrrkkCCnnCCaattiieevvoottNNaamm
yykkeeTTAAssmm¬¬aabb''  ..  EExxµµrr®®kkhhmmbb""uull--BBttVVnnccaabb''eeppII††mmmmaannTTMMnnaass''CCaammYYyy
eevvoottNNaamm  eehhIIyymmaannTTMMnnaass''xx¬¬SSggbbMMppuutt      eennAAeeBBllEEddllEExxµµrr®®kkhhmmeellII  
kkeeyyaaFFaaeeTTAAvvaayy®®bbhhaarreevvoottNNaamm  eennAAeellIITTwwkkddIIeevvoottNNaamm  eehhIIyyeevvoott  
NNaammeebbIIkk[[GG~~kkssaarrBBtt··mmaannbbrreeTTsseeTTAAffttCCaaPPss††¨ẗtaagg    eeddIImm∫∫IIccUUllvvaa--
yy®®bbhhaarrEExxµµrr®®kkhhmmvviijjeennAAeeBBllxxaaggmmuuxx  ..  mmYYyyEEpp~~kkeeTToott      EExxµµrr®®kkhh  
mmbb""uull--BBttVVnneeccaaTTEExxµµrr®®kkhhmmbbUUJJ··  ffaaVVnnccUUll´́ddCCaammYYyyeevvoottNNaamm
eeddIImm∫∫IIvvaayyrrMMllMMbb""uull--BBtt  ddUUccCCaaccaabb''VVnneessaa--PPwwmmyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''CCaaeeddIImm
..  EExxµµrr®®kkhhmmeennAAbbUUJJ··xx¬¬HHVVnnrrtt''eeTTAA®®bbeeTTsseevvoottNNaamm  mmaannssmmaaCCiikkxx¬¬HH
´́nnKKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈CaassBB√√́́ ff©©CCaaeeddIImm  ..  mmuunnmmaannkkaarrTTMMnnaass''KK~~aa  eevvoo
ttNNaammEEttggEEttnniiyyaayykkaarrJJrrbb""uull--BBtt  ddUUccCCaakkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''VVnnFF¬¬aa--
yyeeTTAAee®®kkAA®®bbeeTTss  CCaaBBiieessss®®bbeeTTssGGgg''eeKK¬¬ss  bbMMrruugg®®bbCCMMuuCCaaGGnn††rrCCaattii
eeddIImm∫∫IIkkaarrJJrr®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  BBIIkkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''rrbbss''bb""uull--BBtt  eeBBll
eennaaHHnnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††eevvoottNNaammnniiggcciinnkkuummµµ¨ÿynniiss††  VVnnEE®®sskkkkaarrJJrrbb""uu
ll--BBttffaa    eennHHCCaakkiiccççkkaarr´́ppÊÊkk~~¨g̈g®®bbeeTTssdd´́TT  mmiinn®®ttUUvvee®®CCoottEE®®CCkkkkiiccççkkaarr
´́ppÊÊkk~~¨g̈grrbbss''EExxµµrreeLLIIyy  ..  eeBBllEEddlleevvoottNNaammmmaannTTMMnnaass''CCaammYYyycciinn
kkuummµµ¨ÿynniiss††  eehhIIyybb""uull--BBttggaakkeeTTAArrkkcciinnnniiyymmeemm""AA--eessTTuugg  eeFFII√√[[EExxµµrr
®®kkhhmmbb""uull--BBttnniiggeevvoottNNaammkkUUnnssiissßßnniigg®®KKUUyykkKK~~aaCCaass®®ttUUvv  ..

ttaamm®®bbvvttii††ddUUccVVnnTTaajjmmkkxx¬¬HHeennHHbbJJÇÇaakk''ffaa  eevvoottNNaammEEddlleellIIkk
TT&&BBccUUllmmkkkkMMccaatt''bb""uull--BBtteennAAkkmmıı¨C̈Caa  nnaa´́ff©©77mmkkrraaqq~~SS11997799eennaaHH  BBMMuuEEmmnn
eevvoottNNaammmmaannbbMMNNggllÌÌ  ccgg''rrMMeeddaaHH®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  [[ppuuttBBIIkkaarrkkaabb''
ssmm¬¬aabb''BBIIbb""uull--BBtteeLLIIyy  ee®®JJHHmmaannPPss††¨ẗtaaggeeBBllEEddllEExxµµrr®®kkhhmmbb""uu--
BBttnniiggeevvoottNNaammeennAA®®ttUUvvKK~~aa  eeBBllEEddllEExxµµrr®®kkhhmmkkMMBBuuggkkaabb''ssmm¬¬aabb''
eevvoottNNaammeeFFII√√®®BBeeggIIyy  eehhIIyyEE®®sskkkkaarrJJrrbb""uull--BBttEEffmmeeTToott  kkMMuu[[®®bb
eeTTssdd´́TTeeFFII√√GGnn††rraaKKmmnn__GGMMBBIIkkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''eennHH  ..  ddUUeecc~~HHkkaarrccUUllmmkklluukk
lluuyy®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaeennHH  CCaa{{kkaassllÌÌrrbbss''eevvoottNNaamm  eennAAeeBBllEEddll
®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrssÌÌbb''eexxııIImmbb""uull--BBtt  EEddllVVnnnniiggkkMMBBuuggGGnnuuvvtt††GGMMeeBBIIåå®®kkii
ddΩΩkkmmµµmmkkeellIIxx¬¬ÁÁnn  ..  mmYYyyeeTToott  kkaarreellIIkkTT&&BBccUUllmmkkkkmmıı¨C̈CaaeeBBlleennHH
®®ssbbttaammEEppnnkkaarrrrbbss''hhUU--CCIImmiijj  EEddll®®ttUUvvyykk®®bbeeTTssEExxµµrrnniigg®®bbeeTT
ssllaavv  eeFFII√√CCaasshhBB&&nnÏÏkkuummµµ¨ÿynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinn  EEddllmmaann®®bbeeTTsseevvoottNNaa
mmCCaaeemmddwwkknnSS  eehhIIyyCCaakkaarrssggsswwkkEExxµµrr®®kkhhmmEEddllccUUlleeTTAAvvaayy®®bb--
hhaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''®®bbCCaaBBllrrddΩΩrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eehhIIyyCCaakkaarrbbMMVVtt''≤≤TTiiÏÏBBllcciinnkkuu
mmµµ¨ÿynniiss††  EEddllCCaaeeccAAhh√√aayyEExxµµrr®®kkhhmm  ..  mmUUlleehhttuuTTSSggeennHHeehhIIyy  VV
nnCCaaeevvoottNNaammeellIIkkTT&&BBmmkkkkMMccaatt''EExxµµrr®®kkhhmm  eehhIIyyEEttggttSSggEExxµµrrmmYYyy
®®kkuumm  EEddllmmaannnniinn~~aakkaarrmmkkrrkkxx¬¬ÁÁnn  ..  ®®bbssiinneebbIIEExxµµrr®®kkhhmmbb""uull--BBttmmiinn
®®bbqqSSggnnwwggxx¬¬ÁÁnn  ((eevvoottNNaamm))  TTuukkxx¬¬ÁÁnnCCaa®®KKUUddUUccmmuunn  eennaaHHeeTTaaHHbbIIEExxµµrr®®kkhhmm
kkaabb''ssmm¬¬aabb''®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrree®®ccIInneellIIsseennHHeeTToott  kk**eevvoottNNaammBBiittCCaa
{{bb´́ddQQrreemmIIllmmiinnxx√√ll''xx√√aayyGGII√√eeLLIIyy  ..  mmYYyyeeTToott  EExxµµrr®®kkhhmmeeccaaTTffaa
kkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''eennaaHH  KKWWCCaaPP~~aakk''ggaarreevvoottNNaammbbgg˚b̊b''xx¬¬ÁÁnnbbJJÇÇaa[[ssmm¬¬aabb''
®®ssbbnnwwggeessoovveePPAAbbIIkk∫∫aall  EEddllEEttggeeddaayyyyaayyeeTToogg  ee®®kkaammccMMNNgg
eeCCIIggffaa  ««GGggkkaarrCCaannrrNNaa??»»  cceemmII¬¬yykk~~¨g̈geessoovveePPAAeennaaHH  GGggkkaarrKKWWyyYYnn  ..
ccMMeeJJHHssMMnnYYrrnniiggcceemmII¬¬yyrrbbss''eessoovveePPAAeennaaHH  eeyyIIggBBMMuuyyll''®®ssbbTTSSgg®®ssuu
ggeeLLIIyy  ee®®JJHHGGttƒƒnn&&yy´́nneessoovveePPAAeennaaHH  hhaakk''ddUUccCCaaEExxµµrr®®kkhhmmrrYYccxx¬¬ÁÁnn
ee®®JJHHeeTTaaHHbbIICCaakkaabb''ssmm¬¬aabb''eennaaHH  mmaanneevvoottNNaammCCaaGG~~kkrrYYmmccMMEENNkkkk**eeddaa--
yy  kk**EExxµµrr®®kkhhmm®®ttUUvvEEttTTTTYYllxxuuss®®ttUUvveeBBjjTTIIkk~~¨g̈gkkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''eennHH



ee®®JJHHeeBBlleennaaHHxx¬¬ÁÁnnCCaaGG~~kkkkaann''kkaarrrrddΩΩ  ..  eennAAeeBBllEEddllccUUlleeTTAAPP~~MMeeBBjj
ttaammkkiiccçç®®BBmmee®®BBooggKK~~aa  EEddllccaatt''EEccggeeddaayyGGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattii  EExxµµrr
®®kkhhmmBBMMuunniiyyaayymmYYyymm""aatt''eessaaHH  ffaaPP~~aakk''ggaarreevvoottNNaammbbgg˚b̊b''xx¬¬ÁÁnnCCaaGG~~kk
kkaabb''ssmm¬¬aabb''  cceenn¬¬aaHHqq~~SS11997755ddll''qq~~SS11997799eennaaHH  EEddllBBIImmuunnEExxµµrr®®kkhhmm
FF¬¬aabb''eeccaaTT  ..

eeBBllkkMMccaatt''EExxµµrr®®kkhhmmrrYYcceehhIIyy  eevvoottNNaammBBMMuu®®BBmmddkkTT&&BBffyyeecc--
jjBBII®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaeeLLIIyy  eeTTaaHHbbIIGGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattiiEE®®sskkGGMMJJvvnnaavv
[[ddkkeeccjjkk**eeddaayy  ..  sseemm††ccnneerraatt††mm--ssIIhhnnuuVVnneeppII∆∆ssMMbbuu®®tteeTTAAkkaann''
GG~~kkddwwkknnSSeevvoottNNaammccMMnnYYnnbbII  TTaakk''TTggnnwwggkkaarrccUUlllluukklluuyy®®bbeeTTsskkmmıı¨¨
CCaaeennHH  EEtteevvoottNNaammBBMMuueebbIIkkeemmIIll  EEffmmTTSSggeeppII∆∆®®ttLLbb''mmkkvviijj  eeddaayyeeJJ
llffaa  bbJJ˙ȧakkmmıı¨C̈CaaBBMMuuEE®®bb®®kkLLaass''eeLLIIyy  eehhIIyyttYYnnaaTTIIrrbbss''sseemm††ccssIIhh
nnuu®®ttUUvvccbb''®®ttwwmmeennHH  ..  eebbIIeevvoottNNaammmmaannbbMMNNggllÌÌ  CCYYyyrrMMeeddaaHH®®bbCCaaBBll
rrddΩΩEExxµµrrBBiittEEmmnn  bbnnÊÊaabb''BBIIkkMMccaatt''EExxµµrr®®kkhhmmrrYYcceehhIIyy  ®®ttUUvv®®bbKKll''[[GGgg--
kkaarrsshh®®bbCCaaCCaattii  eehhIIyyxx¬¬ÁÁnn®®ttUUvvddkkkkggTT&&BBTTSSggGGss''eeccjjBBII®®bbeeTTsskk
mmıı¨C̈Caa  ..  bb""uuEEnn††mmiinneeFFII√√ddUUeecc~~HH  eevvoottNNaammeennAAEEttkkaann''kkaabb''®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaKKµµaann
eeBBllkkMMNNtt''  kk~~¨g̈grryy:kkaalleennaaHH  eevvoottNNaammVVnnddwwkkCCJJÇÇËËnn®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††
EExxµµrrCCaaee®®ccIInneeTTAA®®bbeeTTssxx¬¬ÁÁnn  VVnnssmm¬¬aabb''nniiggccaabb''ddaakk''KKuukkGG~~kkeess~~hhaaCCaattii
EExxµµrr  EEddllmmiinnssuuxxcciitt††[[eevvoottNNaammeennAAkkaann''kkaabb''®®bbeeTTssxx¬¬ÁÁnn  ..  CCaaBBiieess
ssEExxµµrr®®ttUUvvss¬¬aabb''rraabb''EEssnnnnaakk''  nnUUvvEEppnnkkaarrkk--55  ..  eevvoottNNaammEEddllbbgg≈≈MM
cciitt††ddkkTT&&BBeeccjjBBII®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaeennAAqq~~SS11998899eennaaHH  eeddaayyssaarr®®bbeeTTss
eennAAGGWWrr""uubbxxaaggeekkIItt  EEddllCCaassmmıı&&nnÏÏmmiitt††sshhPPaaBBssUUeevvoott  ®®ttUUvvddYYllrrllMM  ddUU--
eecc~~HHeevvoottNNaamm®®ttUUvvVVtt''bbgg''ffvviikkaaBBII®®bbeeTTssTTSSggeennaaHH  CCaaeehhttuummiinnGGaacc[[
eevvoottNNaammeennAAkkaann''kkaabb''®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaatteeTTAAeeTToott  ®®ttUUvvEEttbbgg≈≈MMcciitt††ddkkTT&&BB
®®ttLLbb''eeTTAA®®bbeeTTsseevvoottNNaammvviijj  eehhIIyyeennHHCCaasskkmmµµPPaaBBmmYYyyEEpp~~kknnSS
[[mmaannkkiiccçç®®BBmmee®®BBooggTTII®®kkuuggVV""rrIIssqq~~SS11999911  rrvvaaggPPaaKKIIEExxµµrrTTSSggbbII®®kkuumm  ..

mmaannssMMnnYYrrssYYrrffaa  eehhttuuGGII√√VVnnCCaaeevvoottNNaammBBMMuu®®BBmmddkkTT&&BBeeccjjBBII®®bb
eeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eeKKeeqqII¬¬yyffaa    kkggTT&&BBeevvoottNNaammeennAAkkaarrJJrr®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr
kkMMuu[[EExxµµrr®®kkhhmm®®ttLLbb''mmkkvviijj  ..  ccMMeeJJHHcceemmII¬¬yyeennHH  eeKKssYYrrbbkkeeTTAAvviijj
ffaa  ccuuHH®®bbeeTTssllaavvKKµµaannEExxµµrr®®kkhhmmeeTT  VVnneesscckkII††ffaaKKµµaannbbkkßß®®bbqqSSggeeTT
eehhttuuGGII√√VVnnCCaaeevvoottNNaammeennAAEEttnnaann''kkaabb''®®bbeeTTssllaavvrrhhUUttmmkkddll''ssBB√√
´́ff©©eennHH  ..  eennHHCCaaEEppnnkkaarrhhUU--CCIImmiijj  EEddllccgg''yykk®®bbeeTTssEExxµµrrnniigg®®bbeeTT
ssllaavv  eeFFII√√CCaasshhBB&&nnÏÏkkuummµµ¨ÿynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinn  bb""uuEEnn††®®bbeeTTssEExxµµrrVVnn®®ttUUvv
eevvoottNNaammeellbb  bb""uuEEnn††ss¬¬aakk''bbMMBBgg''kk  ®®ttUUvvEEttxxÇÇaakk''mmkkvviijj  ..  kkaarrsseeÂÂggaaHH
mmnnuussßßEEddllmmaannTTuukk≈≈  ttaammxx¬¬wwmmssaarr®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  KKWWeeFFII√√eeLLIIggeeddaayycciitt††
bbrriissuuTTÏÏ  BBMMuuEEmmnnCCYYyyeeddaayyssmm¬¬wwgg®®bbeeyyaaCCnn__mmYYyyeeTTootteeLLIIyy  ..  mmaannee®®KKOO
ggååbbmmaammYYyyffaa  mmaannbbuurrssmm~~aakk''  eeTTAACCYYyysseeÂÂggaaHHkkEEgg˚b̊bEEddllBBss''kkMMBBuugg
eellbb  lluuHHsseeÂÂggaaHH[[kkEEgg˚b̊brrss''CCIIvviittBBIIBBss''eehhIIyy  bbuurrsseennaaHHkk**ssmm¬¬aabb''
sstt√√kkEEgg˚b̊beeFFII√√mm˙˙ËËbbeeTTAA  ..  VVnneesscckkII††ffaa  TTaajjyykksstt√√kkEEgg˚b̊bBBIImmaatt''BBss''
mmkkeeFFII√√mm˙˙ËËbb  KKWWTTaajjkkEEgg˚b̊bBBIImmaatt''BBss''mmkkddaakk''mmaatt''xx¬¬ÁÁnnvviijj  ..  GGMMeeBBIIEEbbbbeennHH
BBMMuueeQQµµaaHHffaaCCYYyyeeLLIIyy  KKWWppuuttCCIIvviittBBIImmaatt''BBss''  bb""uuEEnn††mmkkss¬¬aabb''kk~~¨g̈gmmaatt''mmnnuu
ssßßvviijjddEEddll  ..  ee®®bboobbddUUcceevvoottNNaammCCYYyy®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  [[eeccjjppuu
ttBBIIkkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''rrbbss''EExxµµrr®®kkhhmm  bb""uuEEnn††mmkkss¬¬aabb''eeddaayyssaarrss~~aa´́ddeevvoo
ttNNaamm  EEddllCCaaGG~~kkCCYYyyvviijjddEEddll  KKWWmmaannGG~~kkeess~~hhaaCCaattiiCCaaee®®ccIInn  EEdd
ll®®bbqqSSggnnwwggeevvoottNNaammVVnn®®ttUUvveeKKccaabb''ddaakk''KKuukknniigg®®ttUUvvssmm¬¬aabb''  ®®TTBB¥¥
ssmm∫∫ttii††EExxµµrrCCaaee®®ccIInnVVnn®®ttUUvveevvoottNNaammddwwkkCCJJÇÇËËnneeTTAA®®ssuukkeeKK  bbgg≈≈MMEExxµµrr[[
kkaann''llTTiiÏÏkkuummµµ¨ÿynniiss††ddUUccxx¬¬ÁÁnn,,  ‰‰kkrraaCC¥¥  GGFFiibbeettyy¥¥CCaattiikk**®®ttUUvvVVtt''bbgg''  TTwwkk
ddIIrrYYmmttUUcc  CCnnCCaattiieevvoottNNaammmmkkrrss''eennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caaxxuusscc∫∫aabb''kkaann''EEtt

ee®®ccIInneeLLIIgg  ..ll..  ccMMeeJJHH®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrEEddllkkMMBBuuggllgg''TTwwkk  VVnneeXXII
jjssaakkssBBGGEENN††ttmmkk  eeTTaaHHbbIIssaakkssBBeennaaHHssÌÌ¨ÿyFFMMuukk¬¬iinnyy""aaggNNaakk**
eeddaayy  kk**®®ttUUvvEEtteettaagg[[CCIIvviittrrss''ssiinn  bb""uuEEnn††BBMMuuEEmmnnyykkssaakkssBBeennaaHHTTuukk
CCaassmm∫∫ttii††rrbbss''xx¬¬ÁÁnneeTTAAmmuuxxeeTTootteeTT  ..  yy""aaggNNaammiijj  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrkkMM
BBuuggmmaannPP&&yyttkk''ss¬¬¨ẗt  BBIIkkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''rrbbss''EExxµµrr®®kkhhmm  lluuHHeeXXIIjjkkgg
TT&&BBeevvoottNNaammccUUllmmkk  eeTTaaHHbbIIddwwggffaaeevvoottNNaammFF¬¬aabb''mmaann®®bbvvttii††QQ¬¬aannJJ
nnyykkTTwwkkddIIEExxµµrrkk**eeddaayykk**®®ttUUvvEEttrrtt''rrkkkkggTT&&BBeevvoottNNaamm[[CCYYyysseeÂÂggaaHH
xx¬¬ÁÁnn[[rrYYccBBIIee®®KKaaHHff~~aakk''eennHH  eehhIIyyccSSeeddaaHH®®ssaayyeerrOOggeevvoottNNaammeennHHCCaa
ee®®kkaayy  ee®®JJHHbbJJ˙ȧaCCIIvviitteennHHCCaaPPaaBBGGaassnn~~  ..  mmaannssMMnnYYrrssYYrrffaa  eebbIIBBMMuummaann
kkggTT&&BBeevvoottNNaammccUUllmmkksseeÂÂggaaHH®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr[[TTaann''eeBBlleevvllaa
eeTT  eettII®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrnnwwggeeTTAACCaayy""aaggNNaa  ccMMeeJJHHGGMMeeBBIIeeXXaarreeXXAArrbb--
ss''XXaattkkrrEExxµµrr®®kkhhmmeennHH  mmttiimmYYyyeeqqII¬¬yyffaa  eebbIIKKµµaannkkggTT&&BBdd**xx¬¬SSggkk¬¬aarrbb--
ss''eevvoottNNaammmmkkCCYYyykk~~¨g̈geeBBlleennaaHHeeTT  kkuummµµ¨ÿynniiss††dd**ttwwggrrwwuuggrrbbss''EExxµµrr®®kk
hhmm  nnwwggkkaabb''ssmm¬¬aabb''®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrrraabb''llaannnnaakk''eeTToott  bb""uuEEnn††mmaannmmttiimmYY
yyeeTToottyyll''ffaa    GGMMeeBBIIGGaa®®kkkk''eeXXaarreeXXAArrbbss''EExxµµrr®®kkhhmmBBMMuuGGaaccssiiƒƒtteennAA
yyUUrreeTT  eeTTaaHHbbIIKKµµaannkkggTT&&BBeevvoottNNaammmmkkkkMMccaatt''EExxµµrr®®kkhhmmkk**eeddaayy  TTII
NNaammaannkkaarrCCiiHHCCaann''  TTIIeennaaHH®®ttUUvvmmaannkkaarreerrIIbbMMrrHH  KKWW®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrCCaaBBiieess
sskk~~¨g̈gCCYYrrEExxµµrr®®kkhhmmKK~~aaeeKKnnwwggee®®kkaakkeeLLIIgg  ®®bbqqSSggnnwwggGGMMeeBBIIeeXXaarreeXXAA
eennaaHHeehhIIyy  nniiggmmaann®®bbeeTTsseess~~hhaassnnii††PPaaBBnniiggyyuuttii††FFmm··kk~~¨g̈geellaakkCCYYyy
ååbbttƒƒmm∏∏KKSS®®TTbbEEnnƒƒmmeeTToott  EExxµµrr®®kkhhmmnnwwgg®®ttUUvvvviinnaass  ..

ttSSggBBIIqq~~SS11997799  KKWWeeBBllEEddlleevvoottNNaammccUUlllluukklluuyy®®bbeeTTsskk
mmıı¨C̈Caa  rrhhUUttddll''qq~~SS11999911  eeBBllEEddllmmaannkkiiccçç®®BBmmee®®BBooggssnnii††PPaaBB  GGgg--
kkaarrsshh®®bbCCaaCCaattiieeccaaTTeevvoottNNaammffaa  ccUUllQQ¬¬aannJJnn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa
eeddaayykkmm¬¬SSggTT&&BB  ..  ccMMEENNkkbbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈Caa  EEddlleevvoottNNaammccaatt''ttSS
ggVVnneeqqII¬¬yyttbbvviijjffaa  eevvoottNNaammVVnnccUUllmmkkCCYYyysseeÂÂggaaHH®®bbCCaaBBll
rrddΩΩEExxµµrr  [[ppuuttBBIIkkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''rrbbss''BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  ttaammeesscckkII††GGMMJJvvnnaa
vvrrbbss''®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  ..  ddUUeecc~~HHeehhIIyyVVnnCCaa  bbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈CaaVVnn
eeFFII√√bbuuNN¥¥rrMMllwwkk´́ff©©77mmkkrraaqq~~SS11997799  ffaaCCaaTTiivvaaCC&&yyCCMMnnHHeerrooggrraall''qq~~SS  bb""uuEEnn††
eeBBllEEddlleekkIIttmmaannrrddΩΩaaPPiiVVlleeccjjBBIIkkaarreeVVHHeeqq~~aattmmkk  kkaarreeFFII√√BBiiFFIIeennHHkk**
eennAA®®ttwwmmEEttbbkkßß®®bbCCaaCCnn  BBMMuuEEmmnnCCaaBBiiFFIIpp¬¬ËËvvkkaarrrrbbss''CCaattii  ccUUllrrYYmm®®KKbb''KK--
NNbbkkßßTTSSggGGss''eeLLIIyy  ..  mmYYyyEEpp~~kkeeTToott  bbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈CaaEEttggeeFFII√√bbuu
NN¥¥rrMMllwwkk´́ff©©1177eemmssaaqq~~SS11997755  eeBBllEEddllEExxµµrr®®kkhhmmmmaannCC&&yyCCMMnnHH
eellIIrrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  ffaaCCaaCCMMnnHHrrbbss''®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrreellIIcc®®kkBBttii††
sskkii††PPUUmmiinniiggmmUUllFFnn  ..  ee®®kkaayymmkk  TTiivvaaeennHHVVnnbbEEgg√√nn&&yyffaa  CCaaTTiivvaaccggkkMM
hhwwgg  ee®®kkaayymmkkeeTToottbbEEgg√√nn&&yyffaa  CCaaTTiivvaarrMMllwwkkvviiJJÔÔaaNNkk≈≈nnÏÏ  ..  bbJJ˙ȧaEE®®bb
®®bbYYll´́nnpp¬¬ËËvvnneeyyaaVVyyddUUeecc~~HH  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrreessIIÊÊrrEEttbbtt''xx¬¬ÁÁnnBBMMuuTTaann''  ..

eesscckkII††ssnnii~~ddΩΩaann ––
®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrTTTTYYllssaall''ffaa  EExxµµrr®®kkhhmmBBiittCCaaCCnn®®bbll&&yyBBUUCC

ssaassnn__  ..  ccMMEENNkkeevvoottNNaammVVjj''®®BBYYjjmmYYyyVVnnsstt√√BBIIrr  KKWWeevvoottNNaamm
VVnneellIIkkTT&&BBrraabb''EEssnnnnaakk''ccUUllmmkkkkMMccaatt''EExxµµrr®®kkhhmm  CCaass®®ttUUvvrrbbss''xx¬¬ÁÁnn
VVnnppllBBIIrryy""aaggKKWW  TTIImmYYyy[[EExxµµrrddwwggKKuuNNxx¬¬ÁÁnn  eeddaayyssaarrEEttVVnnkkMMccaatt''
EExxµµrr®®kkhhmmCCaaeemmkkaabb''ssmm¬¬aabb''  eehhIIyyTTIIBBIIrrnnwwggVVnnkkaann''kkaabb''®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa
CCaaeerrooggrrhhUUttmmkk  ttaammEEppnnkkaarrrrbbss''hhUU--CCIImmiijj  EEddll®®ttUUvvyykk®®bbeeTTsskk
mmıı¨C̈Caa®®bbeeTTssllaavv  ddaakk''kk~~¨g̈gsshhBB&&nnÏÏkkuummµµ¨ÿynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinn  EEddllxx¬¬ÁÁnnCCaaGG~~kk
ddwwkknnSS  ..  bbMMNNggBBiittrrbbss''eevvoottNNaamm  KKWWccgg''VVnn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  CCaaGGaa--
NNaanniiKKmmnniiyymmrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeddIImm∫∫IIssMMeerrccbbMMNNggeennHH  eevvoottNNaammxxMMrrkkmm--
eeFF¥¥aaVVyy®®KKbb''yy""aagg  lluuGGeeXXIIjjEExxµµrr®®kkhhmm®®bb®®BBwwtt††GGMMeeBBIIåå®®kkiiddΩΩmmkkeellII®®bb



CCaaBBllrrddΩΩrrbbss''xx¬¬ÁÁnnddUUeecc~~HH  CCaa{{kkaassllÌÌkk**eellIIkkkkggTT&&BBccUUllkkMMccaatt''EExxµµrr®®kk--
hhmmyy""aaggeennHHeeTTAA  ..  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrTTTTYYllssaall''ffaa  xx¬¬ÁÁnnVVnnrrYYccBBIIss¬¬aabb''
BBIIEExxµµrr®®kkhhmm  eeddaayyssaarrkkggTT&&BBeevvoottNNaamm  bb""uuEEnn††®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrkkMMuussuuxx
cciitt††ss¬¬aabb''  eeddaayyssaarreevvoottNNaammVVnnssmm¬¬aabb''GG~~kkeess~~hhaaCCaattiiCCaaee®®ccIInn  EEdd
ll®®bbqqSSggnnwwggkkaarrkkaann''kkaabb''rrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrmmaannssiiTTiiÏÏkkaarrJJrr
‰‰kkrraaCC¥¥  GGFFiibbeettyy¥¥CCaattii  nniiggbbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddII      mmiinn[[eevvoottNNaammeeFFII√√GGaa  

NNaanniiKKmmmmkkeellII®®bbeeTTssxx¬¬ÁÁnneeLLIIyy  ..  KKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈CaaVVnn
eeJJllffaa  ´́ff©©77mmkkrraaqq~~SS11997799  CCaakkaarrpp††ll''kkMMeeNNIIttTTIIBBIIrrrrbbss''®®bbCCaaBBll
rrddΩΩEExxµµrr  ccMMEENNkk®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrEEddll®®bbqqSSggeeJJllffaa  ´́ff©©eennaaHHKKWWCCaa´́ff©©
EEddlleevvoottNNaammccUUllmmkkQQ¬¬aannJJnn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..  ddUUeecc~~HHeeddIImm∫∫IIkkMMuu[[
CCnnCCaattiiEExxµµrrmmaannTTMMnnaass''EEbbkkVVkk''ssaammKKIIKK~~aa  ssUUmmeeFFII√√ssMMNNUUmmBBrrlluubbTTiivvaa77
mmkkrraaqq~~SS11997799  kkMMuurrMMllwwkkeeFFII√√tteeTTAAeeTToott  ..⁄⁄


