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®®bbeePPTT´́nnFFmm··EEddllssMMrraabb''eeFFII√√CCaaeemmeeKK    ……CCaannaayykkeellIIeeKK    mmaannCCaa
ee®®ccIInnyy""aagg  EEttkk~~¨g̈geeBBlleennHHssUUmmGGFFiibb∫∫aayyccMMeeJJHHFFmm··EEddllssMMrraabb''kkaarr
rrss''eennAAkk~~¨g̈g®®kkuumm……ssggmmmmYYyy  [[mmaannkkaarrQQ¬¬aass´́vvnniiggbbiiuunn®®bbssbb''kk~~¨g̈gkkaarr
ddwwkknnSS  eeddIImm∫∫IIeesscckkII††ssuuxxccMMeerrIInn  ddll''GG~~kkEEddlleennAAee®®kkaammbbggaabb''  ..  FFmm··
eennaaHHmmaannnniiyyaayyeennAAkk~~¨g̈gssuutt††nn††bbiiddkkEEpp~~kk®®BBHHssUU®®tt  EEddllmmaannmmttiikkaa66
yy""aaggKKWW  ––

11--  xma ––  EE®®bbffaammaanneesscckkII††GGtt''FFµµtt''  KKWWeeFFII√√CCaannaayykkeellIIeeKK  ®®ttUUvv
mmaanneesscckkII††GGtt''FFnn''ccMMeeJJHHkkaarrllMMVVkk®®KKbb''yy""aagg  ttaammpp¬¬ËËvvkkaayynniiggpp¬¬ËËvvcciitt††
CCaaBBiieessssccMMeeJJHHkkaarrrriiHHKKnn''BBIIGG~~kkdd´́TT  BBMMuummaannkkaarree®®kkvvee®®kkaaFF  rrhhUUttmmaannKKMM
nniittBB¥¥aaVVTTccMMeeJJHHGG~~kkrriiHHKKnn''eeddIImm∫∫IIssƒƒaabbnnaaeennaaHHeeLLIIyy  ..

22--  CaKriy: ––  EE®®bbffaammaanneesscckkII††PP∆∆aakk''rrllwwkkeerrOOyy@@  KKWWeeFFII√√CCaannaa--
yykkeellIIeeKK  ®®ttUUvvmmaannkkaarrQQ¬¬aass´́vv  mmaannssµµaarrttIIrrss''rreevvIIkkCCaanniiccçç  mmaannKKMMnniitt
pp††ÁÁcceeppII††mmbbeeggII˚t̊tEEppnnkkaarr  rriiHHrrkkmmeeFF¥¥aaVVyyeeFFII√√yy""aaggNNaa  [[®®kkuumm……ssggmm
rrbbss''xx¬¬ÁÁnnVVnnllUUttllaass''ccMMeerrIInn  KKWWmmiinnss¬¬aabb''KKMMnniittddUUccmmnnuussßßeeddkkllkk''  ®®ttUUvv
ddwwggmmuuxxggaarrnnaaTTIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ffaa´́ff©©eennHH®®ttUUvveeFFII√√GGII√√  eehhIIyy´́ff©©EEssÌÌkk®®ttUUvveeFFII√√GGII√√eeTToo
ttCCaaeeddIImm..  eebbIIGG~~kkGG~~kkddwwkknnSSCCaattiikk**ddUUccKK~~aa  ®®ttUUvvmmaannssµµaarrttIIrrss''rreevvIIkknniiggQQ¬¬aa
ss´́vvbbMMppuutt  kk~~¨g̈gkkaarrkkaarrJJrr‰‰kkrraaCC¥¥  GGFFiibbeettyy¥¥  nniiggbbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddII  ..
eebbIImmaannCCeemm¬¬aaHH´́ppÊÊkk~~¨g̈g  ®®ttUUvveeddaaHH®®ssaayyeeddaayyssnnii††vviiFFII  [[mmaann‰‰kkPPaaBBCCaattii
eeCCoossvvaaggkkaarree®®CCoottEE®®CCkkBBIIxxaaggee®®kkAA  ..

33--  ådΩan: ––  EE®®bbffaammaanneesscckkII††ååssßßaahh__BB¥¥aayyaamm  KKWWeeFFII√√CCaannaa--
yykkddwwkknnSS  ®®ttUUvvmmaanneesscckkII††BB¥¥aayyaammyy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aa  [[CCaaKKMMrrUUddll''GG~~kkdd´́TT
eeTToott  CCaaBBiieessss[[CCaaKKMMrrUUddll''sshhkkaarrIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..

44--  sMviPaK: ––  EE®®bbffaakkaarrEEcckkrrMMEEllkk  GG~~kkeeFFII√√CCaaeemmddwwkk®®ttUUvveeccHH
EEcckkrrMMEEllkkee®®KKOOggcciiJJççwwmmCCIIvviitt  ddUUccCCaa®®bbddaabb''®®bbddaaee®®bbII®®VVss''  ccMMNNIIGGaahhaarr
bbrriieePPaaKKCCaaeeddIImm  ddll''GG~~kkeeFFII√√kkaarrCCaammYYyy  [[ssmmrrmm¥¥llµµmmrrss''eennAAVVnnppgg  ..
mmYYyyeeTToott®®ttUUvvccaatt''EEccggkkaarrggaarr[[ssmmaaCCiikkeeFFII√√  [[®®ssbbeeTTAAttaammkkmm¬¬SSggkkaa
yynniiggkkmm¬¬SSggssmmttƒƒPPaaBB  ..  eebbIInniiyyaayyBBII®®kkuummhhflfluunnvviijj  ®®ttUUvvpp††ll''®®VVkk''EExx
[[kkmmµµkkrr[[VVnnssmmrrmm¥¥  eebbIIVVnnccMMeeNNjjee®®ccIInn  ®®ttUUvvtteemmII¬¬gg®®VVkk''eebboovvttßß
bbEEnnƒƒmmeeTToottddll''kkmmµµkkrr  ..  ®®ttUUvveeccHHeellIIkkTTwwkkcciitt††kkmmµµkkrr  eeddaayypp††ll''®®VVkk''bbMM
NNaacc''[[kkmmµµkkrrmm††ggmm˚åall  ..  ®®ttgg''nn&&yyeennHH  KKYYrr[[GGaaNNiittGGaassUUrrddll''kkmmµµ--
kkrrEExxµµrreennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caabbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHH  ®®ttUUvveemm®®kkuummhhflfluunnxx¬¬HH®®bbmmaaffeemmIIll
ggaayy  bbgg≈≈MM[[eeFFII√√kkaarreellIIsseemm""aagg  KKµµaannpp††ll''®®VVkk''bbEEnnƒƒmm[[ssmmrrmm¥¥  ..  kkmmµµ
kkrrVVnneessII~~ssMMuu[[llkk≈≈xxNNÎÎkkaarrggaarrVVnnllÌÌCCaaggmmuunn  ssMMuuddeemmII¬¬gg®®VVkk''EExx  kk**
eemm®®kkuummhhflfluunnnniiggGGaaCC∆∆aaFFrrEExxµµrrKKµµaannyykkcciitt††TTuukkddaakk''  yykkssMMeeNNIIrrbbss''kkmmµµ--
kkrreeTTAAeeddaaHH®®ssaayyeeLLIIyy  ..  eeddaayyGGtt''®®TTSSnnwwggkkaarrrrMMeellaaPPeellIIssiiTTiiÏÏrrbbss''

xx¬¬ÁÁnnEEddllCCaakkmmµµkkrrEEllggVVnneeTToott  kk**eeFFII√√kkUUddkkmmµµeeddIImm∫∫IIbbgg≈≈MM[[eemm®®kkuummhhflfluunn
eeddaaHH®®ssaayy  EEttllTTÏÏpplleennAAEEttssUUnn¥¥  EEffmmTTSSggGGaaCC∆∆aaFFrrEEddllXXuubbXXiittCCaa
mmYYyy®®kkuummhhflfluunn  bbJJÇÇËËnnbb""UUlliissnniiggkkggGGaavvuuFFhhttƒƒmmkkvvaayyeeFFII√√VVbbkkmmµµkkrrEEff
mmeeTToott  ..

55--  Tya ––  EE®®bbffaammaanncciitt††GGaaNNiittGGaassUUrr  KKWWnnaayykkddwwkknnSS……eemm®®kkuu
mmhhflfluunnmmaanncciitt††GGaaNNiittGGaassUUrrddll''sshhkkaarrII……kkmmµµkkrrEEddlleeFFII√√kkaarr  [[ddUUcc““
BBuukkmm††aayy®®ssLLaajj''kkUUnn  ..  eebbIIkkmmµµkkrrmmaannCCmm©©WW  ®®ttUUvv[[ssMMrraakk  eehhIIyybbJJÇÇËËnn
eeTTAAmmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥  kkMMuuee®®bbIITTSSggQQWW  ..  eebbIIkkmmµµkkrrmmaannvviibbttii††pp¬¬ËËvvcciitt††  ®®ttUUvvCCYYyyEENN
nnSSnniiyyaayyBBnn¥¥ll''eehhttuuppll  [[mmaannkkmm¬¬SSggcciitt††eeLLIIggvviijj  ..

66--  ≤k≈na ––  EE®®bbffaakkaarrBBiinniitt¥¥eemmIIllkkiiccççkkaarrEEddllVVnneeFFII√√  eeddIImm∫∫IIEEkk
llMMGG[[VVnn®®bbeessIIrreeLLIIggeeTToott  ..  kkaarrVVnnccMMeerrIInnllUUttllaass''́́ nnssggmmmmYYyy
……®®kkuummhhflfluunnmmYYyy  BBMMuuEEmmnn®®ttwwmmEEttEEppnnkkaarrEEddllddaakk''eeccjj[[GGnnuuvvtt††bb""uueeNNˆâaHH
eeTT  KKWWeennAAeellIIGG~~kkGGnnuuvvtt††EEddllCCaassmmaaCCiikk  ……kkmmµµkkrreeBBjjcciitt††GGnnuuvvtt††ppgg  ..
eeddIImm∫∫II[[ssmmaaCCii……kkmmµµkkrreeFFII√√sshhkkaarreeddaayykkaarrrrIIkkrraayyppgg  lluuHH®®ttaaEEttmmaann
llkk≈≈xxNNÎÎkkaarrggaarrVVnnllÌÌ  BBMMuurrMMeellaaPPeellIIssiiTTiiÏÏssmmaaCCiikk……kkmmµµkkrr  ..  kkaall
NNaassmmaaCCiikk……kkmmµµkkrreeFFII√√sshhkkaarreeddaayyeeBBjjcciitt††  nniiggeeddaayyssaarrEEttxx¬¬ÁÁnn
VVnnTTTTYYllkk´́®®mmbbEEnnƒƒmm  eennAAeeBBllEEddllllTTÏÏppll´́nnkkaarrggaarrVVnnllUUttllaa--
ss''      eeTTIIbb®®kkuummhhflfluunnCCaaeeddIImmeennaaHHkkaann''EEttmmaannvvDDÛÛnnPPaaBBnniiggmmaanneessƒƒrrPPaaBB  ..
bbJJ˙ȧaCCaattiikk**ddUUccKK~~aa  lluuHH®®ttaaEEtt®®bbCCaaBBllrrddΩΩeeFFII√√sshhkkaarrCCaammYYyyrrddΩΩaaPPiiVVll
eeTTIIbbeeFFII√√[[®®bbeeTTssmmaannssnnii††PPaaBB  vvDDÛÛnnPPaaBB  nniiggeessƒƒrrPPaaBB  ..

nnaayykkFFmm··TTSSgg66eennHH  CCaaFFmm··ssMMrraabb''kkaarrddwwkknnSSttUUccFFMM  TTSSggEEpp~~kkssggmm
kkiiccççvvbb∫∫FFmm··  TTSSggEEpp~~kknneeyyaaVVyy  ®®ttUUvvGGnnuuvvtt††  ..  ccMMEENNkkTTssBBiiFFrraaCCFFmm··
1100yy""aaggeennaaHH  ssMMrraabb''kkaarrddwwkknnSSnneeyyaaVVyyCCaann''xxııss''  ..

mmaanneemmddwwkknnSSEExxµµrr´́nnKKNNbbkkßßmmYYyyVVnneeJJllGGYYtteekkÌÌggkkÌÌaaggffaa  cciinn
kkuummµµ¨ÿynniiss††VVnnnniiyyaayyffaa  EExxµµrrmmaannGG~~kkddwwkknnSSssMMxxaann''EEttbbIInnaakk''eeTT  ..  kk~~¨g̈g
ccMMeeNNaammbbIInnaakk''eennaaHH  KKWWxx¬¬ÁÁnnGG~~kk®®VVbb''GG~~kkssaarrBBtt··mmaanneennaaHHmm~~aakk''EEddrr  ..  cciinn
kkuummµµ¨ÿynniiss††®®ttUUvvBBiiPPBBeellaakkeeccaaTTffaa  rrMMeellaaPPssiiTTiiÏÏmmnnuussßß  bbiiTTssiiTTiiÏÏkkaarrbb--
eeJJççjjeeyyaabbll''  BBMMuummaannssaarrBBtt··mmaann‰‰kkCCnn  BBMMuummaannKKNNbbkkßßnneeyyaaVVyy
®®bbNNSSgg®®bbEECCgg  KKWWmmaannKKNNbbkkßßEEttmmYYyy  KKWWKKNNbbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††  ..  ®®tt
gg''cciinnkkaann''llTTiiÏÏGGII√√  CCaakkiiccççkkaarr´́ppÊÊkk~~¨g̈grrbbss''cciinneeTT  ..  bb""uuEEnn††®®ttgg''eeFFII√√[[EExxµµrrccaabb''
GGaarrmmµµNN__eennaaHH  KKWWcciinnVVnnKKSS®®TTEExxµµrr®®kkhhmm  pp††ll''®®KKaabb''EEbbkk®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬gg[[
ssmm¬¬aabb''EExxµµrrGGss''CCiittbbIIllaannnnaakk''  ..  KKWWeeddaayyssaarrss~~aa´́ddcciinnkkuummµµ¨ÿynniiss††eennAA
BBIIee®®kkaayyEExxµµrr®®kkhhmm  VVnneeFFII√√[[®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr´́nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  rrggTTuukk≈≈
eevvTTnnaarrhhUUttmmkkTTll''ssBB√√́́ ff©©eennHH  ..  cciinnkkuummµµ¨ÿynniiss††BBMMuuEEddllssrreessIIrreellIIkk
ddMMeekkIIggGG~~kk®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥eeLLIIyy  mmaannEEtteeJJllssrreessIIrrGG~~kkpp††aacc''kkaarrddUUcc
KK~~aa  KKWWnniissßß&&yy®®ttUUvvKK~~aavvaarrtt''rrkkKK~~aa  ee®®JJHHee®®bbggnnwwggTTwwkkBBMMuuGGaaccrrllaayyccUUllKK~~aa
eeLLIIyy  ..  eemmKKNNbbkkßßeennaaHHVVnneeJJlleeTToottffaa  VVnnCCaarrYYmmccUUlleeFFII√√rrddΩΩaaPPiiVV
llCCaammYYyyKKNNbbkkßßmmYYyyeeTToott  ttaammrryy:kkaarreeVVHHeeqq~~aattCCaakkJJççbb''eennaaHH  mmkk
GGMMBBIIkkMMuu[[mmaannkkaarrbbgg˙˙ËËrrQQaammKK~~aa  ..  eebbIIBBMMuu®®BBmmrrYYmmeeFFII√√rrddΩΩaaPPiiVVllCCaammYYyyKK~~aakk~~¨g̈g
eeBBlleennHHeeTT  nnwwggbbgg˙˙ËËrrQQaammKK~~aaxx¬¬SSggCCaaggqq~~SS11999977eeTTAAeeTToott  ..  ®®ttgg''eennHH
®®KKaann''EEttCCaakkaarreeddaaHHssaarr  eeddIImm∫∫IIbbiiTTVVMMggGGMMeeBBIIqqSSqqgg  EEddllVVnn®®bb®®BBwwtt††
rrMMeellaaPPcc∫∫aabb''rrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔ  EEddllmmaannCCaaFFrrmmaannrrbbss''CCaattiibb""uueeNNˆâaHH  ..  eebbII
kkaarrKKMMrraammkkMMEEhhggEEbbbbNNaammYYyyBBiittCCaammaanneeTTAAccuuHH  eehhIIyyeebbIIddwwggffaaeeFFII√√kkaarr
CCaammYYyyKK~~aaBBIIrrGGaaNNttii††  eehhIIyyBBMMuuVVnnssIIuussgg√√aakk''KK~~aa  BBMMuuGGaacc[[CCaattiieeddIIrreeTTAAmmuuxx
kk~~¨g̈gvvDDÛÛnnPPaaBBeeTT  eehhttuuGGII√√kk**eennAAEEttccUUllrrYYmm  ??  kkaarrccUUllrrYYmmeeddaayykkaarrxx¬¬aaccrrhhUU
ttssuuxxcciitt††rrMMeellaaPPcc∫∫aabb''kkMMBBUUllrrbbss''CCaattii  rrMMeellaaPPllTTiiÏÏ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥eeddaa
yyeeVVHHeeqq~~aatteellIIkk´́ddeennHH  CCaaPPss††¨ẗtaaggbbJJÇÇaakk''ffaa  KKNNbbkkßßeennHHTTnn''eexxßßaa--
yy  KKµµaannCCMMhhrrrrwwggbbwwuuggxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  eeFFII√√ttaammkkaarrKKMMrraammkkMMEEhhgg  eeddaayyeeVVHHbbgg''eeKKaa



llCCMMhhrrxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  EEffmmTTSSggeeVVHHbbgg''ssmmıı&&nnÏÏPPaaBBGG~~kk®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  EEddll
CCaammiitt††PPkkii††rrbbss''xx¬¬ÁÁnnBBIImmuunn  nniiggbbeeggII˚t̊tss®®ttUUvvddll''KK~~aanniiggKK~~aaEEffmmeeTToott  eehhII--
yyllUUkk´́ddeeTTAA{{bbKKNNbbkkßßmmYYyyeeTToott  EEddllxx¬¬ÁÁnnccaatt''TTuukkCCaass®®ttUUvvrrbbss''
ssmmıı&&nnÏÏPPaaBBGG~~kk®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  ..  ddUUcceennHHKKNNbbkkßßmmYYyyeeTToott  EEddlleeyyII  
ggeeccaaTTeeKKffaaCCaass®®ttUUvveennaaHH  eeKKnnwwkkGGss''ssMMeeNNIIcckk~~¨g̈gcciitt††  CCaammYYyynnwwgg
bbMMNNggrrbbss''eeKKVVnnssMMeerrcceehhIIyy  KKWWbbMMEEbbkkssmmıı&&nnÏÏPPaaBBGG~~kk®®bbCCaaFFiibbeett--
yy¥¥EEkk¬¬ggkk¬¬aayyeennHH[[EEbbkkKK~~aaeehhIIyy  eeddaayyssIIuunnuuyyEEddlleeKKVVnnddaakk''eeddIImm∫∫II
[[EEbbkkKK~~aa  ..  ddUUeecc~~HHkkaarrrrYYmmKK~~aaeennHH  BBMMuuEEmmnneeddaayyeehhttuukkaarrNN__KKMMrraammkkMMEEhhgg
eeTT  KKWWeeddaayyeehhttuukkaarrNN__EEcckkllaaPPsskk˚åarr:KK~~aarrvvaaggKKNNbbkkßßTTSSggBBIIrr  ssUU--
mm∫∫IIllaaPPsskk˚åarr:xx¬¬HHbbnnii††ccbbnn††ÁÁcc  kk**mmiinn®®BBmm[[KKNNbbkkßßmmYYyyeeTTootteennAAkk~~¨g̈g
ssPPaappgg  ..  KKYYrrBBiiccaarrNNaaxx¬¬ÁÁnneeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  KKNNbbkkßßmmYYyyeennaaHHkkaallBBII
qq~~SS11999933  mmaannsseemm¬¬gg®®KKaann''eebbII  qq~~SS11999988  sseemm¬¬ggKKSS®®TTccuuHH  qq~~SS22000033
rrwwttEEttccuuHHeeTTAAeeTToott  eettIIqq~~SS22000088  eeTTAACCaayy""aaggNNaa  ccuuHH……eeLLIIgg  ®®bbCCaaBBll
rrddΩΩEExxµµrrnnwwggvviinniiccœœ&&yysskkmmµµPPaaBBrrbbss''KKNNbbkkßßmmYYyyeennHHkk~~¨g̈gGGaaNNttii††TTII44xxaa
ggmmuuxxeennHH  ..  eebbIIeehhttuukkaarrNN__eekkIItteeLLIIggffaa  eebbIIBBMMuueeFFII√√ttaammeeKKeeTTnnwwggeekkIIttkkaarr
bbgg˙˙ËËrrQQaammKK~~aa  KKYYrrTTuukk[[kkaarrbbgg˙˙ËËrrQQaammKK~~aammYYyyeeBBll  CCaaCCaaggTTuukk[[®®bbCCaa
BBllrrddΩΩrrggTTuukk≈≈eevvTTnnaaEEvvggqq©©aayytteeTTAAeeTToott  eebbIIeennAAEEtteeFFII√√ttaamm  eettIIeehhttuukkaarr--
NN__eennHHmmaannbb""uunnµµaannddggeeTTAAmmuuxxeeTToott  EEddllEEttggEEtteekkIItteeLLIIggrraall''eeBBll
eeVVHHeeqq~~aattrrYYcc  ..  eeyyIIggBBMMuuyykkcciitt††TTuukkddaakk''  ®®ttgg''KKNNbbkkßßNNaammYYyy®®ttUUvv
rrllaayy……BBMMuurrllaayyeennAAeeBBllxxaaggmmuuxxeennHHeeTT  bb""uuEEnn††eeyyIIggGGaaNNiittccMMeeJJHH®®bb  
CCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  EEddllTTTTYYllrrggTTuukk≈≈eevvTTnnaa  eeddaayyeeCCOOKKNNbbkkßßNNaammYYyy
eehhIIyynnSSeeKKeeddIIrrpp¬¬ËËvvxxuuss  ..

mmaannKKNNbbkkßßmmYYyyeeTToott  ssuuxxcciitt††KKSS®®TT®®bbeeTTssPPUUmmaa  EEddllBBiiPPBB--
eellaakkeeccaaTTffaa  CCaa®®bbeeTTsskkaann''llTTiiÏÏpp††aacc''kkaarr  [[ccUUlleeTTAA®®bbCCMMuu®®bbeeTTssGGWWrr""uubb
GGaassIIuu  ..  eebbII®®KKaann''EEttKKSS®®TTbb""uueeNNˆĤHmmiinnCCaaxx¬¬SSggbb""uunnµµaanneeTT  EEddllxx¬¬SSggbbMMppuutt
eennaaHH  KKWW®®ttgg''eeJJllffaa  eebbIImmiinn[[®®bbeeTTssPPUUmmaaeeTTAA®®bbCCMMuueeTT  ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa
nnwwggeeFFII√√BBhhiikkaammiinnccUUlleeTTAA®®bbCCMMuuEEddrr  ..  GGssççaarr¥¥NNaass''  eessµµaaHH®®ttgg''nnwwggmmiitt††
PPkkii††rrhhUUtthhflflaannllHHbbgg''®®bbeeyyaaCCnn__CCaattiixx¬¬ÁÁnn  ..  nniissßß&&yyvvaassnnaaddUUccKK~~aa  vvaa
®®ttUUvvEEttrrtt''rrkkKK~~aayy""aaggeennHH‰‰gg  ..  rrddΩΩaaPPiiVVllssuuxxcciitt††[[ttMMNNaaggGGggkkaarr
sshh®®bbCCaaCCaattiixxaaggGG~~kkeePPoossxx¬¬ÁÁnn  eeTTAAyykkGG~~kk´́®®BBPP~~MMeevvoottNNaamm  mmiinnbbJJÇÇËË
nneeTTAAeevvoottNNaammvviijj  eeddaayyssaarrmmaannkkaarrKKaabbssgg˚t̊t''  ..  ddUUeecc~~HHrrddΩΩaaPPiiVVll
KKµµaannssmmµµCCJJÔÔ:xx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeTT  ddll''EEttmmaannkkaarrKKaabbssgg˚t̊t''  eeTTIIbbEEkkEE®®bbcciitt††KKMMnnii
tt  eeddaayyssaarrEEttyykkcciitt††®®bbeeTTsseevvoottNNaamm  EEddllFF¬¬aabb''mmaannKKuuNNddll''
KKNNbbkkßßeennHHttSSggBBIIeeddIImmmmkk  ..  mmYYyyeeTToott  rrddΩΩaaPPiiVVllGGnnuuJJÔÔaatt[[CCnn
CCaattiieevvoottNNaammccMMnnYYnn1199eexxtt††eennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaeebbIIkkssmmaaKKmm  bb""uuEEnn††BBMMuuVV
nnBBiinniitt¥¥ffaa  eettIICCnnCCaattiieevvoottNNaammTTSSggeennaaHH  mmkkkkmmıı¨C̈Caa®®ssbbcc∫∫aabb''  ……BBMMuu®®ss
bbcc∫∫aabb''eeTT  ..  ppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijj  CCnnrrYYmmCCaattiiEExxµµrreennAAkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  EEddllrrggTTuukk≈≈
eevvTTnnaaeennAAeellIITTwwkkddIIkkMMeeNNIIttrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeddaayyssaarreevvoottNNaammeeFFII√√VVbb  rrddΩΩaa
PPiiVVllEExxµµrrss©©aatt''ee®®ccoobb  KKµµaanneeFFII√√GGnn††rraaKKmmnn__CCYYyykkMMuu[[eevvoottNNaammeeFFII√√VVbb
EExxµµrree®®kkaamm  ……ssMMuurrddΩΩaaPPiiVVlleevvoottNNaamm  [[EExxµµrree®®kkaammbbeeggII˚t̊tssmmaaKKmm  eeddII
mm∫∫IIkkaarrJJrrssiiTTiiÏÏEExxµµrrCCaaCCnnCCaattiiPPaaKKttiiccddUUcceennAAkkmmıı¨C̈CaappggeeTT  eeddaayyeeKKBBMMuuVV
nnGGnnuuvvtt††ttaammrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔEExxµµrr  ®®ttgg''mmaa®®ttaa3333EEddllEEccggffaa  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩ
EExxµµrrEEddllkkMMBBuuggrrss''eennAA‰‰bbrreeTTss®®ttUUvvVVnnrrddΩΩKKSSJJrr  ..⁄⁄




