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vacaG`keVHBumı

eeddaayyssaarr®®BBwwttii††kkaarrNN__EExxµµrrkkMMBBuuggqq¬¬ggccUUllmmkkddll''ddMMNNaakk''kkaarr
yy""aaggssMMxxaann''́́ nn®®bbvvttii††ssaaÂÂss††CCaattii    KKWWbbJJ˙̇aaeerroobbccMMkkaarrkkaatt''eeTTaassEExxµµrr
®®kkhhmm  ssaarrBBtt··mmaann  ««GGggrrbbUUrrII»»  mmaannkkiittii††yysseellIIkkyykk‰‰kkssaarrdd**
GGssççaarr¥¥mmYYyyrrbbss''GG~~kk®®ssIIKKIImm--FFIIGGflflUUyy  eehhAAyyaayyeeTToogg  EEddllmmaann
ccMMNNggeeCCIIggffaa  ––  ««GGggkkaarrCCaannrrNNaa??»»  mmkkccuuHHppßßaayyssaarrCCaaffIIµµmm††gg
eeTToott  ((eellIIkkTTII33))  ..  

‰‰kkssaarreennHHFF¬¬aabb''VVnnTTTTYYllnnUUvvkkaarreekkaattssrreessIIrr    BBIIssMMNNaakk''
mmiitt††GG~~kkGGaannnniiggCCnnrrYYmmCCaattiiyy""aaggee®®ccIInnrrYYccmmkkeehhIIyy  ..  vvttƒƒ¨̈bbMMNNgg
rrbbss''''eeyyIIgg  KKWWssMMrraabb''CCYYyyCCaaCCMMnnYYyyssµµaarrttII  ddll''mmiitt††GG~~kkGGaannnniiggCCnn
rrYYmmCCaattii  eeddIImm∫∫IICCaakkaarree®®kkIInnrrMMllwwkkGGMMBBIIXXaattkkmmµµdd**mmhhaaeeXXaarreeXXAAmmYYyy
EEddll®®kkSSggssaavvttaaCCaattiieeyyIIggVVnnkktt''®®ttaaTTuukkCCaanniiccççrrhhUUtteeTTAA .

eeyyIIggssUUmmCCMMrraabbmmiitt††GG~~kkGGaannnniiggbbggbbÌÌËËnnrrYYmmCCaattiiffaa    bbnnÊÊaabb''BBIIccgg
®®kkgg‰‰kkssaarreennHH  GG~~kk®®ssIIKKIImm--FFIIGGflflUUyy  eehhAAyyaayyeeTToogg      EEddllssBB√√
´́ff©©kkMMBBuuggss~~aakk''eennAA‰‰®®bbeeTTssVVrrSSgg  VVnnCCYYbb®®bbTTHHnnwwggkkaarrllMMVVkkkk~~̈̈gg
CCIIvvPPaaBBrrss''eennAA®®bbccSS´́ff©©yy""aaggxx¬¬SSgg  eeddaayyGG~~kk®®ssII®®ttUUvvpp¬¬aass''bb††ËËrrGGss&&--
yyddΩΩaannCCaajjwwkkjjaabb''  eeddIImm∫∫IIeeccoossvvaaggkkaarrttaammBB¥¥aaVVTTBBIIssMMNNaakk''
PP~~aakk''yyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††  ..  eessoovveePPAA‰‰kkssaarrTTSSgg33kk∫∫aallrrbbss''GG~~kk®®ssII
eeTTootteessaatt  kk**VVnn®®ttUUvveeKKhhaammllkk''TTUUTTSSgg®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaappggEEddrr  ..
eennHHeehhIIyyqqaakkCCIIvviittdd**ee®®KKaatt®®KKaatt´́nnEExxµµrrGG~~kkCCaattiinniiyymm  ..

««GGggrrbbUUrrII»»
sseemm¬¬ggEExxµµrreennAAbbrreeTTss



GGaarrmm∏∏kkffaa

eehhttuuGGII√√VVnnCCaaxxMM∆∆̈̈ccgg®®kkggkkMMrrgg‰‰kkssaarr®®bbvvttii††ssaaÂÂss††    ««  GGggkkaarrCCaannrrNNaa  ??  »»
xxMM∆∆̈̈yyll''eeXXIIjjffaa  ––

‹‹  eeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrmmaattuuPPUUmmiikkmmıı̈̈CCaa  !!
‹‹  eeddIImm∫∫IIkkssaaggssnnii††PPaaBBmmaattuuPPUUmmiikkmmıı̈̈CCaa  !!
eeyyIIgg®®ttUUvv®®bbmmUUll®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr[[rrYYbbrrYYmmssaammKKIIKK~~aaBBiitt@@  eessµµaaHH®®ttgg''ccMMeeJJHH

KK~~aaBBiitt@@  [[VVnnssiiÌÌttllµµÁÁttCCaaFF¬¬̈̈ggmmYYyy  ..
eeddIImm∫∫IIssaammKKIIKK~~aayy""aaggeennHHVVnn  lluuHH®®ttaaEEtteeyyIIggeeccHHBBnn¥¥ll''[[®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr

yyll''[[VVnncc∫∫aass''  ffaaeettIIssaassnn__NNaaCCaass®®ttUUvvccMMeeJJHHCCaattiiEExxµµrr  ??  CCaaBBiieessss®®bbCCaa
BBllrrddΩΩEExxµµrr®®ttUUvvEEttssaall''  ®®ttUUvvEEttddwwgg  ffaaeettIIGGggkkaarrCCaannrrNNaa  ??

CCaaccSSVVcc''  ®®ttUUvvyyll''[[cc∫∫aass''CCaaggeennHHeeTTAAeeTToott  GGMMBBIIllkk≈≈NN:´́nnssÂÂggaammBBiitt@@
kk~~̈̈gg®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  ee®®JJHHssÂÂggaammeennHHeebbIIeeyyIIgg®®kkeeLLkkeemmIIllEEttmmYYyyEEPP¬¬tteeTTAA  eeyyIIgg
eeXXIIjjffaaCCaassÂÂggaammrrvvaaggEExxµµrrnniiggEExxµµrr  ..  bb""uuEEnn††eebbIIeeyyIIggssiikkßßaaGGMMBBIInneeyyaaVVyyvvaattTTII
QQ¬¬aannJJnnrrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyy  eeyyIIggnnwwggyyll''VVnnyy""aaggggaayyffaa  ssÂÂggaammeennHHCCaa
ssÂÂggaammrrvvaaggyyYYnnhhaaNNUUyynnwwggEExxµµrr  EEddllmmaanncciinneebb""kkSSggssflfl̃̃uu®®KKllMMuuCCaammYYyyppgg  ..

kkllll∫∫iicceellbbTTwwkkddIIkkmmıı¨̈CCaaeennHH  yyYYnnhhaaNNUUyynniiggcciinneebb""kkSSggVVnneerroobbccMMKKMMeerraa
ggkkaarrCCaaddMMNNaakk''@@KKWW  ––

TTII11--  eellbbyykkkkmmıı̈̈CCaattaammrryy:kkmm¬¬SSggeeyyaaFFaaQQ¬¬aannJJnn
TTII22--  bbgg˚̊bb''PP~~aakk''ggaarryyYYnn  ««  CCaaBBiieessssbbUUddUUyyFF¬¬aakk''vviinn&&yymmiinneeKKaarrBBllkk≈≈&&NN  EEdd

ll®®ttUUvveennAA®®ssuukkEExxµµrrrrhhUUtt  »»  kk~~̈̈ggCCYYrrrrbbbbPP~~MMeeBBjj    eeddIImm∫∫IIggaayykkMMeeTTcckkmm¬¬SSggCCaattiinniiyymm
EExxµµrr  ..

TTII33--  llYYccbbgg˚̊bb''nniiKKmmyyYYnnkk~~̈̈gg®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  eeddaayyllYYccbbnn¬¬MMeeFFII√√CCaaEExxµµrr  eeddIImm∫∫II
QQ¬¬aannJJnnttaammrryy:ssnn¬¬wwkkeeqq~~aatt  ..

TTII44--  vvaakkMMBBuuggbbeeggII̊̊ttEExxµµrrffIIµµ  nnSSyykkmmkkCCMMnnYYssEExxµµrreeyyIIgg  ..
TTII55--  vvaammaannbbeeggII̊̊tt®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMgg  ddaakk''eeQQµµaaHHCCaaGGaaff··kkMMVVMMggKKWW  ««  bbEEggÌÌkk

bbddiivvtt††nn__  »»  ..
TTII66--  ccMMEENNkk‰‰cciinneebb""kkSSggvviijj  vvaaee®®bbIIkkllll∫∫iiccCCaabbÂÂJJççaass''CCaabbeeNN††aayy  nnrr--

NNaakk**ddwwggEEddrrffaa  cciinneebb""kkSSggkkMMBBuuggEEttååbbttƒƒmm∏∏eess††ccssIIhhnnuu  ««  KKWWvvaaee®®bbIIssÂÂggaamm®®ttCCaa
kk''  »»  EEttvvaaEEbbrrCCaapp††ll''GGaavvuuFF[[EExxµµrr®®kkhhmm  ««  KKWWvvaaee®®bbIIssÂÂggaammeekk††AA  »»  ..

mmUUlleehhttuueennHH  eeTTIIbbxxMM∆∆̈̈xxMM®®ssaavv®®CCaavvGGss''rryy:CCaagg1133qq~~SS  xxMM∆∆̈̈rrkkVVnn‰‰kkssaarrCCaaPPss††̈̈
ttaagg  mmaannllkk≈≈NN:dd**®®ttwwmm®®ttUUvvBBiitt®®VVkkddeennHHmmiinnxx√√HHeeLLIIyy  ..  xxMM∆∆̈̈BB¥¥aayyaammssrreessrrkk~~̈̈gg
rryy::eeBBllCCaagg®®VVMMbbIIqq~~SSeeTTIIbbccbb''  xxMM∆∆̈̈kk**ssMMeerrccddaakk''ccMMNNggeeCCIIgg  ««  GGggkkaarrCCaannrrNNaa??  »»  



kk®®mmgg‰‰kkssaarr®®bbvvttii††ssaaÂÂss††eennHHCCaaeerrOOggBBiitt  ..  ddUUeecc~~HHxxMM∆∆̈̈ssUUmmGGMMJJvvnnaavvddll''bbggbbÌÌËËnnEExxµµrr
rrYYmmQQaamm  ssUUmmGGaann‰‰kkssaarreennHH  ..  bbggbbÌÌËËnnEExxµµrrrrYYmmQQaammmmuuxxEEttnnwwggssaall''ffaa  ssaassnn__
NNaaCCaaeeccaarrccUUllmmkkbb¬¬nn''®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  ..  CCaaBBiieessss  bbggbbÌÌËËnnnnwwgg®®CCaabb
GGMMBBIIllkk≈≈NN:´́nnssÂÂggaammBBiitt@@  EEddlleekkIItteeLLIIggeennAAkk~~¨̈gg®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaaCCaaTTIIeess~~hhaa
rrbbss''eeyyIIgg  ..

VV""rrIIss__,,  ´́ff©©TTII11    ttuullaa      11999933  
GG~~kk®®ssII  KKIImm--FFIIGGflflUUyy

KMnMu®sI†Exµr
´́ff©©rrHHeekk††AAEEhhgg ggggiittmm~~aakk''‰‰gg kkNN††aallvvaallFFMM
ssMMbbkkee®®kkAAeessIIcc QQaammkk~~¨g̈gEE®®sskkyyMM        kkNN††aallvvaallFFMM

yyMMkk~~¨g̈geessIIccee®®kkAA  ..
mmYYyynnwwkkddll''bbII†† EEddlleeccaarrGG®®bbIIyy__            xxaaggeeCCIIggccaabb''eeTTAA
mmYYyynnwwkkddll''kkUUnn            mmaassss©©ÁÁnneeqqaammeeqqÌÌAA          xxaaggtt∫∫ËËggllYYcceeTTAA

yyUUrrEExxqq~~SSeehhIIyy  ..
{{!!EEssnnsseegg√√KK                bbII††kkUUnnEEkkvvEEPP~~kk                      ssmm¬¬aajj''xxMM∆∆¨ëeGGIIyy
eettII®®JJtt''CCYYbbvviijj                ……mmiinnCCYYbbeeLLIIyy                  EExxµµrrTTuukk≈≈≤≤tteessII∫∫yy

TTuukk≈≈eeGGIIyyTTuukk≈≈ggMM..
EEff©©rrHHeekk††AAEEhhgg                    ggggiittmm~~aakk''‰‰gg                    kkNN††aallvvaallFFMM
ssMMbbkkee®®kkAAeessIIcc                eebbHHddUUggTTYYjjyyMM                EExxµµrreebboommKKMMnnMMuu

yyMMkk~~¨g̈geessIIccee®®kkAA  ..⁄⁄        
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esckI†epI†m
KKYYrr[[ccEEmm¬¬kkNNaass''  !!

®®bbeeTTssEExxµµrrkkMMBBuuggEEttVVnnssuuxxeekkßßmmkkßßaann††̆̆ ˘̆˘̆    ®®ssaabb''EEttmmaann®®BBwwttii††kkaarrNN__dd**mmhhaa  
cc´́®®ggmmYYyyppÊÊ¨̈HHeeLLIIgg  ..  eennAA´́ff©©1177eemmssaa11997755,,  ®®bbeeTTssEExxµµrrkk¬¬aayyeeTTAACCaallaannmmrr--
NN:PP¬¬aamm  ..  EExxµµrrmmYYyy®®kkuummkk¬¬aayyeeTTAAXXaattkkrreellIIssaassnn__xx¬¬ÁÁnnyy""aagg´́®®BB´́ppßß  ..  bb""uuEEnn††
eemmbbJJÇÇaakkaarrKKWW  ««  GGggkkaarrGGnnaammiikk  »»  mmiinnEEmmnnsseemm††ccnn˘̆  ssIIhhnnuu  ……eellaakkeexxoovv--ssMM
ppnneeTT˘̆˘̆˘̆  KKYYrr[[ccEEmm¬¬kkNNaass''  !!  ..  KKUUbbddiibb&&kk≈≈cc∫∫SSggKK~~aakk~~̈̈ggkkMMLL¨̈ggeeBBll55qq~~SS11EExx  ®®ttUUvv
ccaajj''TTSSggGGss''KK~~aa  ..  eemmIIllccuuHH˘̆˘̆˘̆  eellaakkllnn''--nnll''ssMMuuccaajj''  ssµµ&&®®KKcciitt††eeddIIrrccaakkeeccaall
®®ssuukk,,  sseemm††ccssIIhhnnuuEEbbrrCCaaCCaabb''XXMMuuXXSSggeeTTAAvviijj,,  rrII‰‰eexxoovv--ssMMppnn˘̆˘̆˘̆  KKµµaannææeeQQµµaaHH  ..

ssMMnnYYrr      ––  eettIInnrrNNaaCCaaGG~~kkQQ~~HH  ??
cceemmII¬¬yy  ––  KKWW®®kkuummssmm©©aatt''CCaaGG~~kkQQ~~HH˘̆˘̆˘̆  rrYYccvvaallYYccbbnn¬¬MMee®®bbIIeeQQµµaaHH  ««  GGggkkaarr  »»  ..

CCaaddMMbbUUggGGggkkaarrccaatt''kkaarrssmm¬¬aabb''CCaabbnnÊÊaann''  nnUUvvbbJJÔÔvv&&nn††,,  ®®BBHHssggÙÙ  rrYYcceehhIIyyvvaaeellIIkk
bbnn††̈̈bbeeccaarrssiinn  ..  kkaalleeNNaaHHGGggkkaarr®®KKbb''®®KKgg®®bbeeTTssEExxµµrree®®bbIIrrbbbbeeccaarr  KKWWeeyyIIgg
eeXXIIjjeeccaarrkk††aabb''GGMMNNaaccyy""aaggeeBBjjeelljj  bb""uuEEnn††vvaaee®®bbIIyyIIeehhaaEExxµµrr®®kkhhmm  ..  EExxµµrr®®kk
hhmmFFuunneennHHeeddIIrrbb¬¬nn''VVjj''ssmm¬¬aabb''EExxµµrreeddaayyeessrrII  ..  vvaaEEkkTT®®mmgg''JJkk¥¥bb¬¬nn''CCaaJJkk¥¥  eessII~~
..  bb""uuEEnn††JJkk¥¥eessII~~eennHHssaahhaavvyygg''XX~~ggCCaaggJJkk¥¥bb¬¬nn''eeTTAAeeTToott  ..  ee®®JJHHrrddΩΩFFmmµµ
nnuuJJÔÔrrbbss''GGggkkaarr  kkaarrJJrreeccaarreeddIIrreessII~~̆̆ ˘̆˘̆  eebbIImmççaass''®®TTBB¥¥mmiinn®®BBmm[[eeccaarr  KKWWmmiinn®®BBmm
[[eeccaarrEExxµµrr®®kkhhmmFFuunneennaaHH  vvaassmm¬¬aabb''eeccaalleeddaayyeessrrII  rrYYcceeccaaTTffaakk∫∫tt''GGggkkaarr  ..
GGggkkaarreeddjj®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrkk~~̈̈ggmmYYyynnKKrr  [[ccaakkeeccjjBBIITTIIllMMeennAA  ®®ttUUvveeccaall®®TTBB¥¥
ssmm∫∫ttii††yy""aaggee®®ccIInn≤≤ttKKNNnnaa  ..  GGggkkaarr´́qq~~rrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjjnniiggTTII®®kkuuggTTSSggLLaayy  [[
kk¬¬aayyeeTTAACCaaTTII®®kkuuggeexxµµaacc  ..  eeBBlleennaaHHGGggkkaarrEEbbrrCCaabbJJççËËllcciinnbbJJççËËllyyYYnnmmkkkkaann''
®®bbeeTTssEExxµµrr,,  ®®bbmmUUll®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††rrbbss''EExxµµrr,,  bb¬¬nn''ddwwkknnSSeeccjjeeddaayyeessrrII,,  eessss
ssll''bbnnii††ccbbnn††ÁÁccGGggkkaarrbbJJÇÇaa[[bbMMpp¬¬aajjeeccaall  ..  GGggkkaarreeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµddll''rraaÂÂss††
EExxµµrr®®KKbb''EEbbbbyy""aagg  KKWWeeFFII√√ddUUcceemm††cckk**eeddaayy[[EEttddll''ss¬¬aabb''  rrYYccvvaaccaatt''®®kkuummXXaattkkrr
GGaaff··kkMMVVMMgg  [[eeccjjmmkkssmm¬¬aabb''EExxµµrrCCaaddMMNNaakk''@@  ..  

eemmIIllccuuHH˘̆˘̆˘̆  bbggbbÌÌËËnnEExxµµrreeyyIIggEEddllmmiinnTTaann''ddll''eevvnnss¬¬aabb''  kkMMBBuuggGGUUssnngg&&ll
rrnnaass''  hhaalleekk††AAhhaalleePP¬¬øøgg  eessIIÊÊrrqqÁÁttvveegg√√gg  QQbb''eeccHHnniiyyaayy  QQbb''eeccHHeessIIcc,,
QQbb''eeccHHyyMM˘̆˘̆˘̆  ®®ssaabb''EEttææGGggkkaarrbbJJÇÇaa[[ddkkGGaavvuuFF  BBII®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmmGGttiitteeccaarr
GGss''rrllIIgg  ..  eehhIIyy®®ssaabb''EEtteennAA´́ff©©TTII2200  ttuullaa  11997788      eemm""aagg®®bbEEhhll®®VVMMbbIIyybb''  
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mmaann®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMgg  ccUUllmmkkvvaayyssmm¬¬aabb''®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmmGGttiitteeccaarreennaaHH
ss¬¬aabb''GGss''rrllIIgg  ..  ®®ssaabb''EEttææffaa  ––      mmaann®®kkuummGGaaff··kkMMVVMMggeeccjjmmkkBB&&TTÏÏVVjj''EExxµµrr®®kk--
hhmmnniinn~~aakkaarrEExxµµrr  eeXXIIjjEEtteexxµµaacceeddkkss¬¬aabb''JJsseeBBjj´́®®BB  ..  ®®ssaabb''EEttææffaa  ––  GGgg
kkaarrbbJJÇÇaa[[ccaabb''xx¬¬ÁÁnnkkmmµµaaPPiiVVllCCaann''xxııss''EExxµµrr®®kkhhmm  EEddllmmaannnniinn~~aakkaarrEExxµµrr  ddUUccCCaa
eellaakk  EExxkk--EEbb""nn  eehhAAmmiitt††ssflflUUnniigg®®bbBBnnÏÏ,,  eellaakk  ddaa--hhYYnn  eehhAAmmiitt††vvaa""jj,,    eellaakk  hhflflUU--
nnwwmmnniigg®®bbBBnnÏÏ,,  eellaakkeeBBjj--FFYYkk  eehhAAvv""nn--eevv""ttnniigg®®bbBBnnÏÏ,,  EEkkvv--mmaass,,  kkuuyy--FFYYnn    CCaa
eeddIImm˘̆˘̆˘̆  nnSSeeTTAAbbJJççËËllKKuukkTTYYllEEss¬¬gg  eeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµCCaaee®®ccIInnEExx  rrYYccssmm¬¬aabb''eeccaalleennAATTII
eennaaHHGGss''eeTTAA  ..

lluuHHssmm¬¬aabb''EExxµµrr®®kkhhmmnniinn~~aakkaarrEExxµµrrCCiittGGss''  GG~~kkeennAAssll''rrss''bbnnii††ccbbnn††ÁÁcc  kk**rrtt''
rrVV""tt''rrVV""yyGGss''  ..  eeBBlleennaaHHGGggkkaarrccaatt''EEttggttSSggGGttiittEExxµµrreevvoottmmiijj®®kkuummTTII22  [[
ssmm¬¬aabb''bbMMVVtt''BBUUCCEExxµµrrtteeTTAAeeTToott  ..  vvaaee®®bbIIyyIIeehhaaEExxµµrr®®kkhhmmddEEddll  ®®bbkkaassttSSgg
®®kkuummxx¬¬ÁÁnnCCaattMMNNaaggGGggkkaarrddEEddll  KKWW  ««  ®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmmnnIIrrttII  »»  ..

eennAAccuuggEExxFF~~ËËqq~~SS11997788  ®®ssaabb''EEttææffaaGGggkkaarrbbJJÇÇËËnn  ««  eeyyaaFFaa®®ssLLaajj''sseemm††
cc““  »»  ccMMnnYYnnbbYYnnmmWWuunnnnaakk''  [[ccUUllccMMGGnnÊÊaakk''EExxßßee®®ttoommrrbbss''bbUUddUUyy  ..  bbUUddUUyyVVjj''ss--
mm¬¬aabb''eeccaalleexxÊÊccGGss''  ..ll..  nniigg  ..ll..

ddUUeecc~~HHccuuggEExxFF~~ËËqq~~SS11997788  ®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaaccMMhhFF¬¬¨̈gg˘̆˘̆˘̆  eexxµµaacceeyyaaFFaammiinneekkoorrkkbb''
mmiinnTTaann''ee®®ssccVVcc''ppgg˘̆˘̆˘̆  eennAA´́ff©©TTII2255  FF~~ËË  11997788  CCaa´́ff©©bbuuNN¥¥NNUUEEGGll˘̆˘̆˘̆    yyYYnnhhaa--
NNUUyybbJJÇÇaa[[bbUUddUUyyeeddIIrreeccjjBBIÍ́ ®®BB      ccUUllmmkklluukklluuyyrraatttt∫∫aattJJsseeBBjjTTII®®kkuugg
EExxµµrr  ..

PPaarrkkiiccççCCaaddMMbbUUgg  vvaaeebbIIkkbbrrLLaanneeddIIrr®®bbmmUUllEExxµµrr®®kkhhmm  EEddllmmaannnniinn~~aakkaarryyYYnn
EEddllCCaaGGttiittEExxµµrreevvoottmmiijj®®kkuummTTII11  nnSSyykkmmkkbbMMJJkk''bbuuNN¥¥ss&&kkii††[[eeLLIIggvviijj  ..

®®kkuummTTII11bbMMJJkk''GGaavvuuFF[[eeLLIIggvviijj  ..  eeddIImm∫∫IIbbEEgg√√ggddaann,,  yyYYnnhhaaNNUUyyVVnnbbJJÇÇaa
[[pp¬¬aass''eeQQµµaaHHbbkkßß  eeQQµµaaHHkkggkkmm¬¬SSggeexxÊÊccxxIIÊÊGGss''̆̆ ˘̆˘̆..  mmaannååTTaahhrrNN__ddUUcctteeTTAA  ––

‹‹  bbkkßß®®bbCCaaCCnnbbddiivvtt††nn__  ««  GGttiittEExxµµrreevvoottmmiijj»»  EEddllhhUU--CCIImmiijjbbJJÇÇaa[[ssWWgg
gg""uukkmmiijj  bbeeggII̊̊ttBBIÍ́ ff©©2288  mmiiffuunnaa  11995511  rrYYccccaatt''EEttggttSSgg[[eeFFII√√CCaa®®bbFFaannkk~~̈̈ggrrbbbb
eehhgg--ssMMrriinn˘̆˘̆˘̆  yyYYnnhhaaNNUUyybbJJÇÇaa[[EE®®bbeeQQµµaaHHCCaa  ««  bbkkßß®®bbCCaaCCnnbbddiivvtt††nn__kkmmıı̈̈--
CCaa  »»  rrYYccvvaaccaatt''ttSSggeehhgg--ssMMrriinn  CCaaGGKKeellxxaaFFiikkaarrKKNNkkmmµµaaFFiikkaarrmmCCŒŒwwmmbbkkßß  ..
eellaakkeehhgg--ssMMrriinneennHH  kkaallBBIIqq~~SS11997700ddll''11997788  CCaavvrreessnniiyy‰‰kkddwwkknnSSkkgg
BBllFFMMeellxx66eennAAPPUUmmiiPPaaKKbbUUJJ··  ..  kk~~̈̈ggeeBBllGGflfluunnttaakk''ccUUlleerroobbccMM®®ssuukkEExxµµrr  bbkkßß®®bbCCaa
CCnnbbddiivvtt††nn__kkmmıı̈̈CCaa  EE®®bbeeQQµµaaHHCCaa  ««  KKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı̈̈CCaa  »» rrYYccccaatt''ttSSggmmiitt††CCaa
sswwuumm  CCaa®®bbFFaann  ..
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‹‹  kkggkkmm¬¬SSgg®®bbddaabb''GGaavvuuFF‰‰kkPPaaBBrrbbss''kkmmıı̈̈CCaa  ««  GGttiittEExxµµrreevvoottmmiijj®®kkuummTTII22  »»
EEddllhhUU--CCIImmiijjbbJJÇÇaa[[ssWWgg--gg""uukkmmiijjbbeeggII̊̊ttBBIÍ́ ff©©TTII1199  ååssPPaa  11995511  rrYYccccaatt''ttSS
ggGGaaccaarr¥¥ssuuxx  eehhAAmmiitt††TTUU--ssaammuutt  CCaaeemmbbJJÇÇaakkaarreennaaHH˘̆˘̆˘̆  bbccçç̈̈bb∫∫nn~~EE®®bbeeQQµµaaHHCCaa  kkgg
kkmm¬¬SSgg®®bbddaabb''GGaavvuuFF®®bbCCaaCCnnbbddiivvtt††nn__kkmmıı̈̈CCaa  ((  kk~~̈̈ggrrbbbbGGggkkaarr  kkggkkmm¬¬SSggeennHHee®®bbII
yyIIeehhaaEExxµµrr®®kkhhmmnniirrttII  )),,  rrYYccyyYYnnhhaaNNUUyyEEkk´́qq~~[[kk¬¬aayyeeTTAACCaaeeccaarr  ««  kk~~̈̈ggrrbbbb
GGggkkaarr˘̆˘̆˘̆®®kkuummeennHHeeddIIrreessII~~  --  kk~~¨̈ggrrbbbbyyYYnnhhaaNNUUyyrraatttt∫∫aattlluukklluuyy®®bbeeTTss
kkmmıı̈̈CCaa˘̆˘̆˘̆®®kkuummeennHHeeddIIrrbb¬¬nn''  »»  ..

eeccaarrbb¬¬nn''kk~~¨̈ggrrbbbbyyYYnnhhaaNNUUyylluukklluuyy®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaa  ssaahhaavvxx¬¬SSggNNaa--
ss''  KKWWssaahhaavvCCaaggssaahhaavveeTTAAeeTToott  eeddaayyvvaaccaabb''ccggrraaÂÂss††EExxµµrr  rrYYccGGaarrkkbbnnii††ccmm††gg@@
rrkkmmaasseeBB®®CC˘̆˘̆˘̆  eeTTaaHHmmaann[[kk**ss¬¬aabb''  eeTTaaHHKKµµaann[[kk**ss¬¬aabb''̆̆ ˘̆˘̆  KKWWss¬¬aabb''yy""aaggEEssnneevvTT
nnaaCCaaTTIIbbMMppuutt  ..  ««  xx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆̈̈ppÊÊaall''EEddllccaakkeeccjjeeccaallmmaattuuPPUUmmiikkmmıı̈̈CCaa  KKWWbbNN††aallmmkkBBII
®®kkuummeeccaarr  CCaakkUUnneeccAAyyYYnnhhaaNNUUyyccUUllmmkkbb¬¬nn''vvaayyeeFFII√√VVbb  ccMMnnYYnnbbYYnneellIIkkmmkkeehhII
yy  ..ll..  »»  ..  

eemmIIllccuuHHbbggbbÌÌËËnnEExxµµrreeyyIIggeeGGIIyy!!˘̆˘̆˘̆  GGggkkaarrkkII††  yyYYnnhhaaNNUUyykkII††  vvaaccUUllmmkklluukk
lluuyyrraatttt∫∫aatt®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  ..  vvaaeellIIkkbbnn††̈̈bbEEtt®®kkuummEExxµµrrCCaaGGttiittEExxµµrreevvoottmmiijj  rrYYcc
bbJJÇÇaa[[®®ttYYtt®®ttaa®®bbeeTTssEExxµµrrttaammrreebboobbeeccaarr  ..  KKYYrr[[ccEEmm¬¬kkNNaass''@@!!˘̆˘̆˘̆  eemmIIllccuuHH!!
eebbII®®bbCCaaBBllrrddΩΩrrbbss''®®bbeeTTssnnaannaakk~~¨̈ggBBiiPPBBeellaakk®®ttUUvvrrggee®®KKaaHHss¬¬aabb''˘̆˘̆˘̆  ®®TTBB¥¥ss--
mm∫∫ttii††rrbbss''eeKK®®ttUUvvvviinnaasshhiinneehhaaccEEttkk~~¨̈ggeeBBllmmaannssÂÂggaammbb""uueeNNˆ̂aaHH˘̆˘̆˘̆  ppÊÊ¨̈yyeeTTAA
vviijjeennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaa  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr®®ttUUvvrrtt''eeccaall®®ssuukk  ®®ttUUvvrrggee®®KKaaHHss¬¬aabb''CCaa
ee®®ccIInnllaannnnaakk''  CCaaBBiieessssGG~~kkeeccHHddwwgg  ..

ccMMEENNkk‰‰®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††  eeXXIIjjEEtteeccaarrccUUllmmkkbb¬¬nn''ddwwkknnSSeeccjj˘̆˘̆˘̆  eennAAeessss
ssll''bbnnii††bbnn††ÁÁcc  vvaavvaayybbMMpp¬¬aajjeeccaalleexxÊÊcc˘̆˘̆˘̆  mmiinnEEmmnnkk~~¨̈ggeeBBllkkMMBBuuggeeFFII√√ssÂÂggaammeeTT
KKWWeennAAkk~~¨̈ggeeBBllEEddllGGggkkaarrnniiggyyYYnnhhaaNNUUyyTTTTYYllCC&&yyCCMMnnHHmmhhaaeellaatteepp¬¬aaHHeeTTAA
vviijj  ..

xxMM∆∆̈̈CCaaEExxµµrrdd**ss¬¬ËËtt®®ttgg'',,  xxMM∆∆̈̈CCaammççaass''TTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaa,,  xxMM∆∆̈̈®®ttUUvvTTTTYYllTTaarruuNNkkmmµµppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn
nniiggVVnneeXXIIjjppÊÊaall''EEPP~~kk  nnUUvv®®KKbb''@@ååbbkkrrNN__dd**cc´́®®ggååbb®®TTBBmmiinnTTMMnnggTTSSggeennaaHH
eebboommCCaabb''CCaanniiccççkkbb''yy""aaggee®®CCAA  kk~~¨̈ggeebbHHddUUgg´́nnkkaarrQQWWccuukkccaabb''eessaakkssee®®ggggBBIIkkaarr
®®JJtt''®®VVss''®®KKYYssaarr,,  BBIIkkaarrss††aayy®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††,,  BBIIkkaarrss††aayymmaattuuPPUUmmiiCCaaTTIIeess~~hhaa˘̆˘̆˘̆
ddUUeecc~~HHxxMM∆∆̈̈qq©©ll''EEssnnqq©©ll'',,  xxMM∆∆̈̈ccgg''ddwwgg,,  xxMM∆∆̈̈ccgg''ssaall''ffaaeettIIGGggkkaarrCCaannrrNNaa  ??

eeddaayyssaarrmmUUlleehhttuueennHHeehhIIyy  eeTTIIbbxxMM∆∆¨̈xxMM®®ssaavv®®CCaavv,,  xxMM∆∆¨̈rrkkeeXXIIjjPPss††¨̈ttaaggCCaa
ååTTaahhrrNN__mmiinnxx√√HHeeLLIIyy      ®®BBmmTTSSggmmaann‰‰kkssaarrxx¬¬HH@@    eebbIIkkbbgg˙̇aajj[[eeXXIIjjnnUUvvmmuuxx  
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mmaatt''rrbbss''GGggkkaarr  ..
‹‹‹‹  eemmIIllccuuHH!!  kk~~̈̈ggrrbbbbrrbbss''GGggkkaarr,,  cciinnbbJJÇÇËËnn®®kkssYYggssmm©©aatt''  GG~~kkCCMMnnaajjkkaarr

eeyyaaFFaa  GG~~kkbbeeccççkkeeTTss  GG~~kk‰‰kkeeTTssccMMnnYYnn88,,334411nnaakk''  ccUUllmmkkkkaann''®®ssuukkEExxµµrr  eeddII
mm∫∫II[[CCYYyyeeFFII√√kkaarrGGggkkaarr  ..  ååTTaahhrrNN__GGggkkaarrssmm¬¬aabb''eevvCCÇÇbbNNiiÎÎttCCaattiiEExxµµrr,,  ssmm¬¬aabb''
®®bbFFaanneerraaggcc®®kkCCaattiiEExxµµrr  ˘̆˘̆˘̆EEbbrrCCaabbeeJJççjjcciinnmmkkCCMMnnYYssTTSSggGGss''  ..  mm""¥¥aaggmmYYyyvviijj
eeTToott  cciinnnnSSeess~~øøttrrbbss''eemm""AA--eessTTuugg  EEddlleeffII√√TTaarruuNNkkmmµµ®®bbCCaaBBllrrddΩΩcciinnCCMMnnaann''
bbddiivvtt††nn__vvbb∫∫FFmm··  ((11996666--6688))  yykkmmkk[[GGggkkaarrGGnnuuvvtt††eeFFII√√TTaarrNNkkmmµµeellIIEExxµµrr  ..  ccii
nnVVnnbbJJÇÇËËnnLLaannkkaamm""∆∆̈̈ ¨̈ggBBNN··́́ bbttggccaass''CCaaee®®ccIInnee®®KKOOgg  ccUUllmmkkkkaann''®®bbeeTTss  EExxµµrr
rrYYcc®®bbmmUUll®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††EExxµµrrddaakk''LLaanneennaaHH  ddwwkknnSSyykkeeTTAAbbJJççËËllkkVV""ll''FFMM@@  rrbbss''vvaa
EEddllQQbb''ssMMccttee®®ttoobb®®ttaaeennAAkkMMBBgg''EEppkkMMBBgg''eessaamm  ..  KKYYrr[[ccEEmm¬¬kkNNaass''  eeTTAAeeTToott
bbggbbÌÌËËnnEExxµµrrKKYYrrEEttddwwgg  !!    kkaalleeNNaaHH  eellIIkkEEllggEEttkkVV""ll''eehhaaHHrrbbss''  cciinn
kkVV""ll''eehhaaHHrrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyy  GGaaccmmkkccuuHHccttQQbb''ee®®ttoobb®®ttaa  eennAAccMMNNtt
GGaakkaassyyaannddΩΩaanneeJJFFiicciinnttuugg  yy""aaggeeTToottTTaatt''mmiinnEEddllddaacc''  ..  kkVV""ll''cciinnTTII11ddwwkk
mm˙̇ËËbbccMMNNIImmkkpp††ll''[[bbuuKKlliikkrrbbss''vvaa˘̆˘̆˘̆  kkVV""ll''eehhaaHHTTII22  eeqq¬¬øøtteeBBlleennaaHHddwwkk®®TTBB¥¥
ssmm∫∫ttii††EExxµµrreeTTAAkkaann''®®bbeeTTssrrbbss''vvaa  ..  kkVV""ll''eehhaaHHTTII33  ´́ff©©eessAArr__́́ ff©©GGaaTTiitt¥¥  vvaaddwwkk
nnSSbbuuKKlliikkrrbbss''vvaa  EEddllkkMMBBuuggCCYYyyeeFFII√√kkaarr[[GGggkkaarreennAAkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrreennaaHH  eeddIIrreell
ggllMMEEhhkkaayyeeTTAA®®bbeeTTsseennHH……®®bbeeTTsseennaaHHyy""aaggssbb∫∫aayy  ..

ccMMEENNkk‰‰®®kkuummEExxµµrrGGaayy""ggyyYYnn  ddUUccCCaabb""uull--BBtt,,  eehhgg--ssMMrriinn,,  hhflfluunn--EEssnn,,
CCaa--ssIIuummCCaaeeddIImm  vvaaKKiittEEttBBIIssmm¬¬aabb''̆̆ ˘̆˘̆  vvaaKKiittEEttBBIIkkMMeeTTccbbggbbÌÌËËnnCCaattiiEExxµµrrrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  [[
rrtt''eeccaall®®ssuukk  TTuukkTTwwkkddII[[eeccAAhh√√aayyrrbbss''vvaa  ..ll..  

®®kkeeLLkkeemmIIlleellaakkeexxoovv--ssMMppnn,,  eellaakkssWWnn--eessnnvviijj  CCaammnnuussßßeeccaall
eemmßßøøttKKµµaannssmmttƒƒPPaaBBGGII√√TTSSggGGss''˘̆˘̆˘̆..  eemmIIllccuuHH!!  ssUUmm∫∫IIEEttGGggkkaarrbbJJÇÇaa[[ccaabb''xx¬¬ÁÁnn
kkmmµµaaPPiiVVllCCaann''xxııss''EExxµµrr®®kkhhmmbbkkßßrrbbss''eellaakk,,  ccaabb''KKNNrrddΩΩmmÂÂnnII††,,  sshhkkaarrIIrrbb
ss''eellaakksswwggTTSSggGGss''bb®®JJççkkKKuukkTTYYllEEss¬¬gg˘̆˘̆˘̆  GGggkkaarrbbJJÇÇaa[[eeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµyy""aagg
FF©©nn''  rrYYcceeTTIIbbssmm¬¬aabb''eeccaall˘̆˘̆˘̆  eellaakkTTSSggBBIIrrnnaakk''ddUUccCCaaeessaaHHGGeeggIIyyKKµµaannyyll''  KKµµaann
ddwwggGGII√√TTSSggGGss''  ..ll..  nniigg  ..ll..

❑                            ❑

❑
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CMBUkTI1

‹‹  eehhttuuddUUcceemm††ccVVnnCCaaVVrrSSggccUUllååbbttƒƒmm∏∏kkaarrJJrrEExxµµrr  ??
‹‹  yyYYnnvvaattTTIIyykknnKKrrccaamm  !!
‹‹  yyYYnnvvaattTTIIyykkTTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  !!
‹‹  ®®bbyy&&tt~~kkMMBBbb''EEttGGuugg  !!

kkaarrEEddlleeyyIIggeellIIkkyykkeerrOOggBBIIGGttiittkkaalldd**QQWWccuukkccaabb''CCUUrrcctt''xx¬¬HH@@  mmkkBBNN··--
nnaarrllwwkk®®ttYYss@@  KKWWeeddIImm∫∫IIbbMMPP¬¬WWkkaarrvviivvtt††nn__́́ nn®®bbvvttii††ssaaÂÂss††®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaaeeyyIIgg  eeddIImm∫∫II
®®KKaann''CCaaBBnn¬¬WWddll''ssttiissmm∫∫CCJJÔÔ::bbggbbÌÌËËnnEExxµµrrrrYYmmQQaamm®®KKbb''@@rrUUbb  eeddIImm∫∫IIrrMMllwwkkbbgg˙̇aajj
nnUUvveemmeerroonnxx¬¬HH@@EEddll®®bbvvttii††ssaaÂÂss††VVnnFF¬¬aabb''ssaall''  ®®BBmmTTSSggmmaannkkaarrBBiieessaaFFnn__CCaa
ee®®ccIInneellIIkkrrYYccmmkkeehhIIyy  ..  ååTTaahhrrNN__EEddllmmaannllkk≈≈NN:®®ttwwmm®®ttUUvveennaaHH  mmiinnxx√√HH
eeLLIIyy  ..

yyYYnnhhaaNNUUyyCCaaXXaattkkrrssmm¬¬aabb''bbMMVVtt''BBUUCCEExxµµrr,,  CCaass®®ttUUvvssYYrrBBUUCC´́nn®®bbCCaaCCnn
EExxµµrr  mmiinnEEmmnnEEttbbccçç̈̈bb∫∫nn~~eennHHeeTT  KKWWttSSggBBII330000qq~~SSeemm""¬¬HH  ..  yyYYnnhhaaNNUUyymmaanneeddIImmkkMM
eeNNIItteennAAttuuggkkwwgg  kk~~̈̈ggssttvvttßßTTII1100  ..  TTII®®kkuuggFFMMKKWWhhaaNNUUyy  ..  VVrrSSggeehhAACCaattiiyyYYnn
CCMMnnaann''eennaaHHffaa  ––  ttuuggKKIInn&&rr  ((  Tonkinois ))  ..  rrbbrrrrkkssIIuurrbbss''yyYYnnttuuggkkwwgg  KKWWeeddIIrrQQ¬¬aann
JJnn®®bbeeTTssCCiittxxaagg˘̆˘̆˘̆  eeFFII√√eeccaarrbb¬¬nn''®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††rrbbss''eeKKmmkkcciiJJççwwmmCCIIvviitt  nniiggvvaattTTII
BB®®ggIIkkTTwwkkddIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnn˘̆˘̆˘̆..

eemmIIllccuuHH!!  kk~~̈̈ggssttvvttßßTTII1144  yyYYnnQQ¬¬aannJJnnccUUllmmkkttSSggTTIIllMMeennAAkk~~̈̈ggeexxtt††xxaa
ggeeCCIIgg´́nnnnKKrrccMMVV""  KKWWkk~~̈̈ggeexxtt††kk√√aannbbiijj,,  kk√√aagg®®TTII  nniiggTTUUeerr""nn  ssBB√√́́ ff©©eehhAAddaaNNaagg  ..
BBIIssttvvttßßTTII1155ddll''TTII1177  yyYYnnttuuggkkwwggccUUllrraatttt∫∫aattyy""aagg´́®®BB´́ppßßkk~~¨̈gg®®bbeeTTssccaamm
ssmm¬¬aabb''bbMMVVtt''BBUUCCccaamm  ddUUeecc~~HHnnKKrrccMMVV""TTSSggmmUUll  ®®ttUUvvyyYYnnvvaattTTIIeellbbyykkTTSSggGGss''
BBIIeeCCIIggrrhhUUttddll''tt∫∫ËËgg  ..  nnKKrrccMMVV""kk**®®ttUUvvrrllaayyVVtt''eeQQµµaaHHBBIIEEppnnTTIIBBiiPPBBeellaakk
kk~~̈̈ggqq~~SS11669966  ..

eehhttuuddUUcceemm††ccVVnnCCaaVVrrSSggccUUllååbbttƒƒmm∏∏kkaarrJJrrEExxµµrr??
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yyYYnnttuuggkkwwggEE®®bbeeQQµµaaHHnnKKrrccMMVV""eennHHCCaa  ««GGNNˆ̂aamm»»  EEddllmmaannrraaCCFFaannIIeeQQµµaaHH
««eehh√√»»  ..

yyYYnnttuuggkkwwggvvaattTTIIccUUlllluukklluuyynnKKrrccMMVV""  mmiinnTTaann''VVnneerroobbccMMTTIIllMMeennAAVVnn®®ssYY
llbbYYllppgg˘̆˘̆˘̆vvaaccaabb''eeppII††mmrruullssMMrruukkvvaattTTIIccUUllmmkkTTwwkkddIIkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammCCaabbnn††@@  BBIIee®®JJHH
vvaaddwwggffaa  CCaaddIITTMMnnaabb®®bbkkbbeeddaayyCCIIrrCCaattii®®KKbb''EEbbbbyy""aagg  ssmm∫∫ËËrrNN__eeddaayyFFnnFFaann
kkssiikkmmµµ  ®®ssUUvv  ®®ttII  nniiggbbEEnn¬¬®®KKbb''mmuuxx  CCaattMMbbnn''kkMMBBgg''EEppssmmuu®®TT˘̆˘̆˘̆..

eennAAccuuggssttvvttßßTTII1177  ®®bbCCaaCCnnEExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammmmaannEEttbbYYnnmmWWuunn®®KKYYssaarreeTT  KKWW
®®bbEEhhllCCaa22EEssnnnnaakk''bb""uueeNNˆ̂aaHH  rrss''eennAAeellIÍ́ ppÊÊddIITTMMhhMM6677,,770000KKIILLËËEEmm""®®tt®®kkLLaa  ..

eennAAqq~~SS11665511  eess††ccEExxµµrreeQQ¬¬aaHHKK~~aaBBIIeerrOOggddeeNNII††mmbbll¬¬gg˚̊rraaCC¥¥  ..  eess††ccEExxµµrrdd**qqÁÁtt
mm≈≈aaggeennaaHH  kk**rrtt''eeTTAAssMMuuCCMMnnYYyyBBIIeess††ccyyYYnneeQQµµaaHH  eegg√√øøgg--vvUUgg  ..  eess††ccyyYYnneennHHkk**eeqq¬¬øøtt
{{kkaassvvaayykkMMeeTTcceess††ccEExxµµrr  QQ¬¬aannJJnnrrMMeellaaPPccUUllmmkkttSSggTTIIllMMeennAA  kk~~¨̈ggGGaaNNaa--
eexxtt††EEbb""kkxxaaggeekkIItt´́nnTTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  kk~~̈̈ggeexxtt††®®BBHHssYYKK··aa  nniiggeexxtt††®®BBHHccgg√√aa  ..

kk~~¨̈ggqq~~SS11669966  GGaaNNaaeexxtt††´́®®BBnnKKrr®®ttUUvvFF¬¬aakk''eeTTAAkk~~¨̈ggkkNN††aabb''´́ddyyYYnneeTToott  ..
lluuHHmmkkddll''eeddIImmssttvvttßßTTII1188  yyYYnnttuuggkkwwggvvaattTTIImmkkddll''TTeenn¬¬eemmKKgg  rrYYccrruullssMMrruukk
yykkeexxtt††JJmm  nniiggeexxtt††®®kkmmYYnnss  ..  kk~~̈̈ggqq~~SS11773311  vvaarruullssMMrruukkyykkeexxtt††eemm--ss  nniigg
eexxtt††LL¨̈ggeehhaa  ..  kk~~̈̈ggqq~~SS11775577  vvaavvaattTTIIyykkeexxtt††ppßßaarrEEddkk  nniiggeexxtt††mmaatt''®®CCUUkk  ..
ddUUeecc~~HHGGaaNNaaeexxtt††kk~~¨̈ggkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammTTSSggmmUUll  ®®ttUUvvrreebbHHmm††ggmmYYyy@@FF¬¬aakk''eeTTAAkk~~¨̈ggkkNN††aa
bb''´́ddyyYYnnCCaabbnn††bbnnÊÊaabb''lluuHH®®ttaaEEttCCiittGGss''kk~~¨̈ggqq~~SS11776655˘̆˘̆˘̆..  eennAAssll''eexxtt††®®BBHH®®ttJJMM
gg,,  eexxtt††®®TTSSgg  nniiggeexxtt††ee®®CCaayyTTwwkkeexxµµAA  ..  CCiitt110000qq~~SSee®®kkaayymmkk  eexxtt††TTSSggbbIIeennHHkk**
FF¬¬aakk''kk~~̈̈ggkkNN††aabb''́́ ddyyYYnnddaacc''ee®®sscceennAAqq~~SS11884400  ..

kk~~̈̈ggrryy:ssÂÂggaammyyYYnnrraatttt∫∫aattlluukklluuyyvvaattTTIIkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammeennHH  yyYYnneeFFII√√TTaarruu--
kkmmµµEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammssaahhaavvCCaaggssaahhaavv  ddUUccCCaakkaallBBIIqq~~SS11881155ddll''11882200  yyYYnn
eekkNNÎÎEExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaamm®®bbmmUUllnnSSyykkeeTTAAbbgg≈≈MM[[eeFFII√√kkaarryy""aaggFF©©nn''  TTSSgg´́ff©©TTSSggyybb''
TTSSggeekk††AATTSSggeePP¬¬øøgg  [[CCIIkkEE®®BBkkmmYYyymmaannbbeeNN††aayy5533KK˘̆mm˘̆  TTTTwwgg3300EEmm""®®tt  CCMMeerrAA
22˘̆6600EEmm""®®tt  ccaabb''BBIIeexxtt††mmaatt''®®CCUUkkeeccjjeeTTAAkkaann''mmaatt''ssmmuu®®TTxxaaggeeCCIIggTTII®®kkuuggJJmm  eeddII
mm∫∫IIeeFFII√√CCaaxx&&NNÎÎ®®BBMMssIImmaaEEbbggEEcckkrrvvaaggkkmmıı̈̈CCaakkNN††aallnniiggkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  ..

EE®®BBkkCCIIkkeennaaHHeeQQµµaaHH  ««  EE®®BBkkvviijjeett  »»  ..  eeBBllkkMMBBuuggCCIIkkEE®®BBkkeennaaHH  eebbIImmaann
EExxµµrrNNaaeeFFII√√kkaarrEEllggeekkIItt  yyYYnnccaabb''EExxµµrrGGPP&&BB√√TTSSggeennaaHH  mm††gg33nnaakk''[[CCIIkkrreeNN††AAxx¬¬ÁÁnn
‰‰gg  rrYYccccuuHHGGgg̈̈yykk~~̈̈ggrreeNN††AAkkbb''xx¬¬ÁÁnnbbnnßßll''EEttkk∫∫aall  eeFFII√√CCaammuummeeCCIIgg®®kkaannssMMrraabb''ddSS
EEtt[[GGuugg  ..  eePPII¬¬ggeennHHeekk††AAxx¬¬SSggNNaass''  bbNN††aall[[EExxµµrrrrggee®®KKaaHHxxMMeerrIIbbMMrrHHeerrkk∫∫aalleeFFII√√
[[kkMMBBbb''EEtt  ..  ddUUeecc~~HHeeTTIIbbmmaannJJkk¥¥mmYYyyXX¬¬aaCCaaGGnnuussßßaavvrrIIyy__dd**CCUUrrcctt''      rrhhUUttTTll''ssBB√√  
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´́ff©©eennHHffaa  ––  ««  ccUUrrkkMMuueePP¬¬cc˘̆˘̆˘̆  ®®bbyy&&tt~~kkMMBBuubbEEttGGuugg  !!  »»  ..
ccuuggqq~~SS11882200  eeBBllCCIIkkEE®®BBkkvviijjeettrrYYcc  yyYYnnkk**ddaakk''eexx~~aaHHeeCCIIggEExxµµrrCCaaGG~~kkCCIIkkEE®®BB

kkTTSSggGGss''ssiiƒƒtteennAAkkNN††aallEE®®BBkk  EEddllmmaannCCMMeerrAA22˘̆6600EEmm""®®tt  rrYYccvvaaTTmm¬¬aayyTTMMnnbb''
TTwwkkssmmuu®®TT[[hhUUrrccUUllEE®®BBkkvviijjeetteennaaHH  ..  GGnniiccççaabbggbbÌÌËËnnEExxµµrreeyyIIggEEddllCCaabb''ccMMNN
gg®®ttUUvvllgg''TTwwkkss¬¬aabb''TTSSggGGss''  ..ll..  nniigg  ..ll..  yyYYnnvvaattTTIIyykknnKKrrccMMVV""kkII††  yykk
kkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammkkII††  ˘̆˘̆˘̆vvaavvaatteeTTAAddll''eexxtt††NNaa  TTIIkkEEnn¬¬ggNNaa  vvaakk**EE®®bbeeQQµµaaHHCCaayyYYnnPP¬¬aamm
EEddrr  ..

eehhttuuEEddllbbNN††aall[[yyYYnnvvaattTTIIeellbbkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammVVnneeddaayyggaayyyy""aaggeennHH
mmkkBBII  ––  

TTII11--  rraaÂÂss††EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammmmaannkkaarreeFF√√ss®®bbEEhhss  BBIIee®®JJHHEExxµµrrss¬¬ËËtt®®ttgg''  TTnn''
PP¬¬nn''  ssuuPPaaBB  mmaanncciitt††ssbb∫∫¨̈rrss  mmaanneemmtt††aaFFmm··  eeFFII√√bbuuNN¥¥ddaakk''TTaann˘̆˘̆˘̆  mmaanneeBBllxx¬¬HH
eeXXIIjjyyYYnn®®kkrreehhmmrrhhaamm  eeddIIrrssMMuuTTaannKKµµaannTTIIllMMeennAA  EExxµµrrEEttggEEttddaakk''TTaann  CCYYyyTTMMnnuu
kkbbMMrruuggååbbttƒƒmm∏∏[[ssgg''xxÊÊmmeennAAEEkk∫∫rr@@xx¬¬ÁÁnn  ..  ppÊÊ¨̈yyeeTTAAvviijjssaassnn__yyYYnneennHH    CCaassaassnn__
GGkktt††JJÔÔËË,,  kkMMNNaacc,,  eeffaakkTTaabb,,  ®®kkLLiicc®®kkLL¨̈cc,,  LLËËLLaa  CCaaeeccaarrllYYccttSSggBBIICCII  ss¬¬wwkk´́®®KK
eemmÊÊssCCaaeeddIImm˘̆˘̆˘̆  jj¨̈SSgg[[EExxµµrrFFuujj®®TTaann''kk**nnSS®®KKYYssaarrffyyccaakkeeccjjeeVVHHbbgg''eeccaall
kkEEnn¬¬ggeennaaHH  eeTTAAkkaann''TTIIkkEEnn¬¬ggeeppßßggvviijj  ee®®JJHHTTwwkkddIIeennAATTUUllMMTTUUllaayy  ..

TTII22--  kkMMhhuussdd**FF©©nn''CCaaggeeKK  KKWWeess††cceekkIIttvviivvaaTTcc∫∫SSggKK~~aaddeeNNII††mmrraaCCbbll¬¬gg˚̊  ..  eess††
cc‰‰eeNNHHrrtt''eeTTAABBwwggyyYYnn  eess††cc‰‰eeNNaaHHrrtt''eeTTAABBwwggeessoomm  ..  kkaalleeNNaaHH®®bbeeTTss
kkmmıı¨̈CCaaeeyyIIggmmaannllkk≈≈NN::ddUUccCCaaEEddkk®®TTnnaabb''ttUUccmmYYyy  eettIIGGaacc®®TT®®TTgg''TTbb''TTll''nnwwgg
jjjjÁÁrrFFMM@@ddll''eeTTAA22EEddrr……eeTT  ??  BBIIee®®JJHHmm≈≈aaggCCaayyYYnn  !!  mm≈≈aaggeeTToottCCaaeessoomm  !!  ..

BBIIee®®JJHHEEttmmUUlleehhttuueennHHeehhIIyy    VVnnCCaakk~~̈̈ggrrCCÇÇkkaalleess††ccGGggddYYgg      BBIIqq~~SS11884455
ddll''11885599  eeBBll®®BBHHGGggeeLLIIggeessaayyrraaCC¥¥  ®®TTgg''eeQQ√√ggyyll''ffaa  ddll''eeBBllppuuttBBII
®®BBHHGGggeeTTAA  ®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaammuuxxCCaa®®ttUUvvrrggee®®KKaaHHeeddaayyssaarryyYYnnnniiggeessoomm  BBuuHHddIIEExxµµrr
EEcckkKK~~aammiinnxxaann  ..

kkaalleeNNaaHH  eeddaayyssaarrsseemm††ccmmIIss  (( Miche ))  CCaaeemmKKNN::´́nnssaassnnaakkaattUU
lliikk  CCaaGG~~kkCCYYyyxx~~HHEExx~~ggnniiggååbbttƒƒmm∏∏̆̆ ˘̆˘̆  ®®BBHHVVTTGGggddYYggkk**ssMMeerrcceessII~~ssMMuueeddaayyssmm©©aatt''
[[®®bbeeTTssVVrrSSggCCYYyyTTMMnnuukkbbMMrruuggkkaarrJJrr  ..  

kk~~¨̈ggEExxvviicciiœœkkaa11885533  ®®BBHHGGggVVnnbbJJÇÇËËnnGG~~kkmmaannbbNN††aass&&kkii††xxaaggssaassnnaakkaattUU--
lliikk22nnaakk''KKWW  eellaakkkkuuyy--ddWWmm""uuggeettrr""UU  nniiggeellaakkEEbb""nn  eeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAACCYYbbkkuuggssflfluullVV
rrSSgg®®bbccSS®®kkuuggsswwgg˙̇bbUUrrII  ssMMuuCCYYyybbJJÇÇËËnnssaarrlliixxiittrrbbss''®®BBHHGGgg  CCaaPPaassaaVVrrSSggssrr--
eessrreeddaayysseemm††ccmmIIss  eeTTAAff√√aayyeess††ccNNaabb""UUeeLLGGuuggTTII33´́nn®®bbeeTTssVVrrSSgg  ..



GGggkkaarrCCaannrrNNaa  ??                                                                                                                                      88

GGss''rryy:eeBBllBBIIrrqq~~SS  KKWWrrhhUUttddll''qq~~SS11885555  eeTTIIbb®®BBHHeeccAANNaabb""UUeeLLGGuuggTTII33ccaatt''
eellaakk  ddWWmm""uuggTTIIjjII  EEddllCCaarrddΩΩmmÂÂnnII††TTTTYYlleebbsskkkkmmµµeennAA®®bbeeTTsseessoommnniigg®®bbeeTTss
cciinn  [[eerroobbccaatt''EEccggeeFFII√√ssnniiÏÏssJJÔÔaassmmıı&&nnÏÏPPaaBBnniiggJJNNiiCCÇÇkkmmµµCCaammYYyy®®BBHHGGggddYYgg  ..
®®BBHHVVTTnneerraatt††mm  EEddllCCaa®®BBHHrraaCCbbuu®®ttrrbbss''®®BBHHGGggddYYgg  yyaaggeeccjjmmkkBBIIVVggkkkk
rrYYcceeLLIIggeessaayyrraaCC¥¥bbnn††kk~~̈̈ggqq~~SS11885599  ..

´́ff©©TTII1111ssIIhhaa11886633  kk**mmaannkkaarrccuuHHhhttƒƒeellxxaa®®BBmmee®®BBooggKK~~aarrvvaaggVVrrSSggnniigg
EExxµµrr  ««  GGnnuuJJÔÔaatt[[VVrrSSggccUUllmmkkCCYYyykkaarrJJrrååbbttƒƒmm∏∏TTMMnnuukkbbMMrruugg  »»  ..  bbnnÊÊaabb''BBIIeeBBll
eennaaHHmmkk˘̆˘̆˘̆  rreebboobbeerroobbccMM®®ssuukkeeTTssttaammEEbbbbssmm&&yyTTMMeennIIbb  VVnn®®ttUUvv®®BBHHVVTTnneerraa--
tt††mm  TTTTYYllyykkmmkkGGnnuuvvtt††TTSSgg®®ssuugg  ..

ddUUeecc~~HH  ccaabb''ttSSggBBIIVVrrSSggccUUllmmkkCCYYyykkaarrJJrrååbbttƒƒmm∏∏TTMMnnuukkbbMMrruugg  BBIIqq~~SS11886633
ddll''qq~~SS11995533  kk~~̈̈ggrryy:eeBBll9900qq~~SS  nnSSmmkk[[®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrnniigg®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaannUUvv
ssNN††aabb''FF~~aabb''  rreebboobbeerroobbrryy  ssMMbbUUrrssbb∫∫aayy  rruuggeerrOOgg  nniiggssnnii††PPaaBB  ««  KKWWddUUccCCaa
ÂÂhh√√SSggTTiiBB√√mmYYyy  TTbb''yyYYnnnniiggeessoomm  ppÌÌaakkrraatttt∫∫aattlluukklluuyy®®bbeeTTssEExxµµrr  »»  ..

kkaarrrrYYmmrrss''CCaammYYyyKK~~aa  rrvvaaggVVrrSSggnniiggEExxµµrr  kk~~̈̈ggrryy:eeBBll9900qq~~SSeennHH  mmiinnmmaannåå--
bb∫∫ttii††eehhttuuGGII√√eekkIItteeLLIIggCCaaFFMMddMMuueeTT  ..  kk~~̈̈gg®®bbvvttii††ssaaÂÂss††  eeKKGGaacckkkk''®®ttaaCCaabb''CCaanniiccççffaa
CCaammiitt††dd**llÌÌeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk  ..

❑                            ❑

❑



GGggkkaarrCCaannrrNNaa  ??                                                                                                                                      99

CMBUkTI2

‹‹  yyYYnnccaabb''eeppII††mmrruukkrraann®®bbeeTTssCCiittxxaagg  !!

‹‹  hhUU--CCIImmiijjbbeeggII̊̊ttbbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinn  !!

‹‹  yyYYnnbbeeggII̊̊ttBBYYkkeevvoottmmiijj  nniiggbbeeggII̊̊ttEExxµµrreevvoottmmiijj  !!

‹‹  ssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvvbbJJççbb''ssÂÂggaamm≤≤NNÎÎËËcciinn  !!

‹‹  yyYYnnccgg''BBuuHH®®bbeeTTssEExxµµrrCCaaBBIIrrccMMEENNkk  !!

‹‹  yyYYnnhhaaNNUUyybbeeggII̊̊tteevvoottkkuugg  !!

yyYYnnccaabb''eeppII††mmvvaayylluukk®®bbeeTTssCCiittxxaagg

VVrrSSgg®®KKbb''®®KKgg≤≤NNÎÎËËcciinn  ddUUccCCaaÂÂhh√√SSggTTiiBB√√TTbb''yyYYnn  mmiinn[[eeddIIrrQQ¬¬aannJJnn®®bbeeTT
ssCCiittxxaaggGGss''rryy:eeBBll6655qq~~SS  ..

®®ssaabb''EEtteennAAqq~~SS11992255˘̆˘̆˘̆  mmaannyyYYnnmm~~aakk''eeQQµµaaHH  eegg√√øøgg--GGaayyKKYYkk  EE®®bbeeQQµµaaHHCCaa
hhUU--CCIImmiijj  ccaabb''eeppII††mmbbeeggII̊̊tt  ««bbddiivvtt††nn__eevvoottNNaamm»»  ..  lluuHHddll''qq~~SS11992299,,  hhUU--CCIImmii
jjkk**́́ qq~~®®bbDDiitt[[eeTTAACCaa  ««  bbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††eevvoottNNaamm  »»  ..

hhUU--CCIImmiijjdduuHHKKMMnniitteellaaPPllnn''  ccgg''vvaaTTTTIIyykkTTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm,,  kkmmıı̈̈CCaakkNN††aa
ll  nniiggllaavv  ..  KKWWeeddaayyssaarrmmUUlleehhttuueennHHeehhIIyy  eeTTIIbbvvaabbeeggII̊̊tt  ««  bbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††
≤≤NNÎÎËËcciinn  »»  eennAA´́ff©©TTII33  kkuumm∏∏: qq~~SS11993300  ..

eeddIImm∫∫IIssMMrraallbbnnÊÊ̈̈kkrrbbss''vvaa  vvaa®®ttUUvvEEttjj¨̈HHjjgg''[[EExxµµrrEEbbkkVVkk''KK~~aa  rrYYcceehhIIyyxxIIçḉ́ dd
EExxµµrrcc∫∫SSggCCaammYYyyEExxµµrr  ..

ddUUeecc~~HH  kk~~̈̈ggqq~~SS11993355˘̆˘̆˘̆  hhUU--CCIImmiijjssMMuuCCYYbbeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  ..  vvaanniiyyaayy
TTnn''PP¬¬nn''bbbbYYlleellaakk,,  ssMMuueellaakkrrYYbbrrYYmmeeFFII√√kkaarrCCaammYYyyyyYYnn  eeddIImm∫∫IIbbeeggII̊̊ttccllnnaattssflflUUrrMM--
eeddaaHH≤≤NNÎÎËËcciinnBBIInnwwmmVVrrSSgg  ..  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''CCaaEExxµµrree®®kkaamm,,  eellaakkssaall''cc∫∫aa
ss''nnUUvvkkllll∫∫iicc®®kkLLiicc®®kkLL¨̈cckk**®®kkxx√√kk''rrbbss''yyYYnn      EEddllEEttggEEttmmaannCCaabbÂÂJJççaass''CCaa
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bbeeNN††aayy˘̆˘̆˘̆˘̆..  eeBBlleennaaHHeellaakkeeqqII¬¬yyyy""aaggxxII¬¬ffaa  eerrOOggyyYYnn®®ttUUvvyyYYnneeddaaHH®®ssaayyeeddaa
yyxx¬¬ÁÁnn‰‰ggccuuHH˘̆˘̆˘̆  ccMMEENNkkeerrOOggEExxµµrr®®ttUUvvTTuukk[[EExxµµrreeddaaHH®®ssaayyeeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg˘̆˘̆˘̆..

eennAA´́ff©©TTII99  mmiinnaa  qq~~SS11994455,,  CCbb""uunnccUUlllluukklluuyyååbbTTII√√bb≤≤NNÎÎËËcciinnmmYYyyrryy: ..
hhUU--CCIImmiijjeeqq¬¬øøttyykk{{kkaassdd**llÌÌeennHH  ®®bbkkaasseevvoottNNaamm‰‰kkrraaCC¥¥eennAAEExxkkJJÔÔaa  qq~~SS1199
4455˘̆˘̆˘̆  rrYYccbbeeggII̊̊tt  ««  rrNNssiirrßßeevvoottNNaamm‰‰kkrraaCC¥¥ssmmıı&&nnÏÏPPaaBB  »»  eehhAAkkaatt''ffaa  ««  eevvoottmmii
jj  »» ..

hhUU--CCIImmiijjccaabb''eeppII††mmbbeeJJççjjsskkmmµµPPaaBBCCaallMMddaabb''llMMeeddaayy  eeKKaallbbMMNNggTTII11
mmaanneerroobbccMMee®®KKaaggkkaarrNN__TTuukkCCaaee®®sscc  ..  eebbIIeeBBllNNaaVVrrSSgg®®ttUUvvccaajj''  ®®ttUUvvffyyeecc
jjBBII≤≤NNÎÎËËcciinn  yyYYnn®®ttUUvvEEttvvaattTTIIyykkTTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm[[VVnnPP¬¬aammCCaaeellIIkkTTII22˘̆˘̆˘̆..

ddUUeecc~~HHccaabb''BBIIqq~~SS11994455,,  yyYYnnhhaaNNUUyyjj¨̈HHjjgg''xxIIçḉ́ ddyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  [[eellaattss
mm¬¬aabb''kkMMccaayyrraaÂÂss††EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  CCaaBBiieessssBBYYkkGG~~kkeeccHHddwwgg  jj¨̈SSgg[[xx¬¬aacc  kk**nnSS®®KKYY
ssaarrrrtt''eeccaall®®ssuukkeeccaallTTwwkkddIITTuukk[[vvaa  ..  vvaaee®®bbIIssÂÂggaammeekk††AA  ..    hhUU--CCIImmiijj´́llllkk
QQaannmmYYyyCCMMhhaannmm††gg@@  kkMMeeTTccEExxµµrrmmYYyyEEpp~~kkmm††gg@@  ttaammKKMMeerraaggkkaarrNN__rrbbss''vvaa
EEddllmmaann®®JJggTTuukkmmkkCCaaee®®sscc  ..  

eemmIIllccuuHH  !!  eennAA®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaakkNN††aall  yyYYnnccaatt''kkaarree®®bbIIssÂÂggaamm®®ttCCaakk''̆̆ ˘̆˘̆  ddUU--
eecc~~HHkk~~̈̈ggEExxkkJJÔÔaaqq~~SS11994455ddEEddll  hhUU--CCIImmiijjEEbbrrCCaabbJJÇÇËËnn  ««bbUUddUUyy»»  ccUUllmmkkkkaann''
®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  eeddaayyyykkeellssffaa    yyYYnnssµµ&&®®KKcciitt††ccUUllmmkkCCYYyyEExxµµrreeddjjVVrrSSgg  ..
bbUUddUUyyccaabb''ttSSggmmUUllddΩΩaanneennAAeexxtt††nnaannaaddUUccCCaa  mmNNÊÊllKKIIrrII,,  rrttnnKKIIrrII,,  eekkaaHHkkuugg,,  eessoomm--
rraabb,,  VVtt''ddMMbbgg  nniiggttMMbbnn''nniirrttIITTiiss  ..  kkaalleeNNaaHHbbUUddUUyyssiiƒƒtteennAAkk~~¨̈gg´́®®BBee®®CCAA
vvaaccaabb''eeppII††mmTTaakk''TTgg®®kkuummeeccaarr´́®®BB,,  TTaakk''TTggrraaÂÂss††EExxµµrr®®kk@@eennAAttaammCCnnbbTT  nniiggTTII®®bbCCMMuu
CCnn´́®®BBPP~~MMqq©©aayyddaacc''®®ssyyaall  ..  vvaanniiyyaayyTTnn''PP¬¬nn''EEppÌÌmmEEll˙̇mm  ..  vvaaxxMMeeXXaassnnaakkuu--
hhkkffaa  bbUUddUUyyssµµ&&®®KKcciitt††ccUUllmmkkss¬¬aabb''CCaammYYyyEExxµµrr  eeddIImm∫∫IIvvaayyeeddjjVVrrSSgg  ..

vvaa´́lleeFFII√√kkaarr®®ssbb@@CCaammYYyy®®kkuummEExxµµrr≤≤ssßßrr::  EEddllkkMMBBuugg®®bbqqSSggttTTll''ccMMeeJJHH
VVrrSSgg  eeddIImm∫∫IITTaammTTaarr‰‰kkrraaCC¥¥CCUUnn®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  ..

eeqq¬¬øøtteeBBlleennaaHHvvaabbJJÇÇËËnnccaarrkkiiccççrrbbss''vvaa®®KKbb''FFuunnccUUllkkaann''®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  ..  ®®kkuu
mmccaarrkkiiccççeennaaHHxxMMeerroonnssUU®®tt  [[ssaall''®®KKbb''®®CCuuggee®®CCaayyPPUUmmiiyyuuTTÏÏssaaÂÂss††  ..  ssaall''cc∫∫aa
ss''EEppnnTTIÍ́ ®®BB®®BBwwkkßßaakk~~̈̈gg®®bbeeTTssEExxµµrr  ..  EEpp~~kkcciitt††ssaaÂÂss††  vvaaxxMMeerroonnssUU®®tt[[ssaall''ccrriitt
cciitt††KKMMnniitt  nniiggccMMNNuucceexxßßaayyrrbbss''®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  ccaabb''ttSSggBBIIGG~~kk®®ssuukk´́®®BBPP~~MM  GG~~kk
EE®®ssccMMkkaarrCCnnbbTT  eemmTTaahhaann  nnaammWWuunnEExxµµrr  rrhhUUttddll''nnaammWWuunnkk~~̈̈ggvvSSgg  ..ll..  vvaaxxMMddkk
®®ssgg''kkaarrBBiieessaaFFnn__nnaannaa  ..  vvaattSSggxx¬¬ÁÁnnllÌÌNNaass''  ssUUmm∫∫IIEEttCCIIss¬¬wwkk´́®®KK  eemmÊÊssrrbbss''
EExxµµrr  kk**vvaammiinnbb""HHJJll''eeLLIIyy  ..
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