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eeyyIIggsseegg˚t̊teeXXIIjjffaa  eennAAeeBBllEEddll®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caaqq¬¬ggBBIIvviibbttii††mmYY--
yyeeTTAAvviibbttii††mmYYyy  KKWWssÂÂggaammbbgg˙˙ËËrrQQaamm  kkaarrssmm¬¬aabb''rrggaall  kkaarrrrMMeellaaPP
QQ¬¬aannJJnnBBIIbbrreeTTss  kkaarrrrMMeellaaPPssiiTTiiÏÏ®®bbCCaaBBllrrddΩΩCCaaeeddIImm  VVnnbbnnßßll''TTuu
kknnUUvvkkuummaarrkkMM®®JJ  mmnnuussßßBBiikkaarr  ÂÂssII††eemmmm""aayy  PPaaBBGGvviiCCÇÇaammiinneeccHHGGkkßßrr  nniigg
PPaaBB®®kkII®®kk  ..  eeqq¬¬øøtt{{kkaasseennaaHH  mmaannGGggkkaarrmmnnuussßßFFmm··bbrreeTTssnnaannaammkk
CCYYyysseeÂÂggaaHH®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  EEddllmmaannTTuukk≈≈TTSSggeennaaHH  ..  GGggkkaarrmmnnuussßß
FFmm··TTSSggeennaaHHmmaannBBIIrr®®bbeePPTTmmaannKKMMnniitteeppßßggKK~~aa  KKWWGGggkkaarrmmnnuussßßFFmm··mmYYyy
®®bbeePPTT  mmaannKKMMnniittbbMMeeBBjjnnaaTTIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnn®®ssbbttaammeeQQµµaaHHxxaaggeellII  KKWWmmaann
kkrruuNNaaFFmm··GGaaNNiittGGaassUUrr®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrEEddllmmaannTTuukk≈≈  VVnnccUUlleeTTAACCYY
yyeeddaayyGGMMeeNNaayymmnnuussßßFFmm··BBiitt®®VVkkdd  TTSSggxxaaggssmm∏∏aarr:TTSSggxxaaggbb--
JJÔÔaassµµaarrttII  eeddaayymmiinneeFFII√√[[bb""HHJJll''ddll''vvbb∫∫FFmm··rrbbss''CCnnCCaattiiEExxµµrreeLLIIyy..
ppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijj  GGggkkaarrmmnnuussßßFFmm··mmYYyy®®bbeePPTTeeTToott  mmaannsskkmmµµPPaaBBppÊÊ¨ÿyBBII
eennHH  KKWWeeFFII√√ccllnnaaxxuussBBIInnaaTTIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeddaayyyykkGGMMeeNNaayyxx¬¬HHeeTTAAEEcckk®®bb
CCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  ®®KKaann''EEttCCaarrVVMMggbbiiTTmmuuxx  ……CCaannuuyyssMMrraabb''TTaakk''TTaajjTTwwkkcciitt††
®®bbCCaaBBllrrddΩΩ[[llHHbbgg''ssaassnnaaeeddIImmrrbbss''xx¬¬ÁÁnnKKWW®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  eehhIIyy
ccUUllkkaann''ssaassnnaadd´́TTeeTToott  ..  ®®kkuummssaassnnaaCCaaee®®ccIInnEEddllkkMMBBuuggeeFFII√√ccll
nnaaeennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaeennaaHH  eeKKkktt''ssMMKKaall''eeXXIIjjffaa  ssaassnnaa®®KKiiss††mmaann
ccllnnaaxx¬¬SSggCCaaggeeKK  ee®®JJHH®®kkuummssaassnnaaeennHHmmaannmmeeFF¥¥aaVVyyee®®ccIInnCCaagg
ssaassnnaadd´́TTeeTToott  ..  ll∫∫iiccEEddllssaassnnaaeennHHyykkeeTTAAee®®bbII  KKWWeeKKyykkGGMM
eeNNaayyeeTTAAEEcckk  eehhIIyy®®VVbb''®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrffaa  eennHHCCaaGGMMeeNNaayyrrbbss''
®®BBHHCCaammççaass''  ccUUrrllHHbbgg''®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaeehhIIyykkaann''®®KKiiss††ssaassnnaavviijj
bbggbbÌÌËËnnnnwwggVVnnGGMMeeNNaayyCCaabbnn††eeTTAAeeTToott  ..  kkEEnn¬¬ggxx¬¬HH  eeKKCCYYyyBB¥¥aaVVll
CCmm©©WW®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrreehhIIyyeeJJllffaa  ®®BBHHeeyyssflflUUnnwwggCCYYyy[[CCaa  ccUUrrnnwwkkddll''
®®BBHHCCaammççaass''  EEtteebbIIEEbbrrCCaaBBMMuuCCaass¬¬aabb''eeTTAAvviijj  eeKKCCYYyyyykkeeTTAAbbUUCCaaeehhIIyy
®®VVbb''®®KKYYssaarrssBBffaa  ®®KKYYssaarrGG~~kk‰‰ggss¬¬aabb''eeTTAAVVnneeLLIIggssƒƒaannssYYKK··  ssiiƒƒtt
eennAACCaammYYyy®®BBHHeehhIIyy  ..  JJkk¥¥eennHHppÊÊ¨ÿyBBIIJJkk¥¥ee®®bboonn®®bbeeddAArrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏ
KKWW®®BBHHGGggmmaann®®BBHHBBuuTTÏÏddIIkkaaffaa  eesscckkII††ssuuxxTTuukk≈≈ccMMeerrIInnvviinnaassssYYKK··nnrrkknniiJJ√√nn
eekkIItteeLLIIGGMMBBIIGGMMeeBBIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ((FFmmµµssßß  eekkaamm˙˙ii))  BBMMuuEEmmnn®®BBHHCCaammççaass''‰‰NNaaeeTT..
mmeeFF¥¥aaVVyyTTaakk''TTaajjmmYYyyeeTToott  KKWWkkaarrbbee®®ggoonnPPaassaaGGgg''eeKK¬¬ss  nniiggkkaarr
eeFFII√√kkmmµµvviiFFII[[ssbb∫∫aayyeeppßßgg@@kk~~¨g̈gpp¬¬ËËvvkkaammKKuuNN  mmaannkkaarrrrSSkkaarree®®ccooggCCaaeeddII
mm  eeddIImm∫∫IITTaakk''TTaajjyyuuvvCCnnnniiggyyuuvvnnaarrIIEExxµµrr  [[bbMMeePP¬¬ccvvbb∫∫FFmm··nniiggTTMMeennoommTTMM
llaabb''eeddIImmrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  EEddllmmaann®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaCCaammUUllddΩΩaann  mmaannmmiinn[[
ddwwggKKuuNNmmaattaabbiittaa  [[ddwwggKKuuNNEEtt®®BBHHCCaammççaass''  KKWW®®BBHHeeyyhhUUvvaa""  EEddllmmaann
®®BBHHeeyyssflflUUCCaaeebbsskkCCnn  ee®®JJHH®®BBHHGGggbbeeggII˚t̊tGGII√√TTSSggGGss''  ..  ddUUeecc~~HHssaass

nnaa®®KKiiss††kkMMBBuuggEEttBB¥¥aayyaammssmm¬¬aabb''®®BBllwwggEExxµµrreehhIIyy  ..  mmttiiTTUUeeTTAAEEddllkkMMBBuu
ggEEttttaammddaanneeddaayyyykkcciitt††TTuukkddaakk''eennaaHH  KKWW®®ttgg''ssaassnnaa®®KKiiss††kkMMBBuuggEEtt
bbMMeeBBjjsskkmmµµPPaaBBeeddaayy≤≤tteeGGoonnxxµµaass''  eeddaayyBBMMuueekkaattjjeejjIIttnnwwggcc∫∫aabb''
GGnn††rrCCaattii  KKWWkkaarree®®bbIIll∫∫iiccllYYggeellaammkkuummaarrEExxµµrreennAAttUUcc  EEddllCCaavv&&yyBBMMuuTTaann''
eeccHHBBiiccaarrNNaa  BBMMuuGGaaccTTTTYYllxxuuss®®ttUUvvttaammpp¬¬ËËvvcc∫∫aabb''  [[llHHbbgg''ssaassnnaaddUUnn
ttaarrbbss''eeKK[[eeCCOOssaassnnaaxx¬¬ÁÁnn  ..  TTMMeevvIIeennHHCCaakkaarrrrMMeellaaPPcc∫∫aabb''GGnn††rrCCaattiissII††
GGMMBBIIssiiTTiiÏÏmmnnuussßß  ..  ®®kkuummppßßaayyssaassnnaa®®KKiiss††KKbb∫∫IIKKiittffaa  eebbIImmaannGG~~kkppßßaa
yyssaassnnaadd´́TT  mmkkllYYggeellaammGGUUssTTaajjkkUUnneeccAArrbbss''xx¬¬ÁÁnn  EEddllkkaann''
ssaassnnaa®®KKiiss††[[eeTTAAkkaann''ssaassnnaadd´́TTvviijj  kk**xx¬¬ÁÁnnmmiinnGGnnuuJJÔÔaatt[[eeKKeeFFII√√ddUU--
eecc~~HH  eehhIIyynniiggeeFFII√√vviiFFIITTbb''TTll''ddUUccKK~~aaEEddrr  ee®®JJHH®®bbCCaaCCaattiinnIImmYYyy@@  EEttggEEtt
rrkkßßaakkaarrJJrrssaassnnaarrbbss''xx¬¬ÁÁnneerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  mmiinnccgg''[[ssaassnnaarrbbss''xx¬¬ÁÁnnVV
tt''bbgg''ddUUccKK~~aa  ..  ®®kkuummGG~~kkppßßaayyssaassnnaa®®KKiiss††EEttggeeXXaassnnaaffaa  xx¬¬ÁÁnnCCaaGG~~kk
ppßßaayyddMMNNwwggllÌÌ  CCYYyymmnnuussßßvveegg√√ggEEddllmmiinneeCCOO®®BBHH  ..  xx¬¬ÁÁnnffaassaassnnaaxx¬¬ÁÁ
nnllÌÌ  eeKKkk**ffaassaassnnaaeeKKllÌÌEEddrr  ..  ddUUeecc~~HHTTuukkssaassnnaaEEddllxx¬¬ÁÁnnffaallÌÌeennaaHH
ssMMrraabb''xx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeTTAAccuuHH  kkMMuurrMMeellaaPPssiiTTiiÏÏxxaaggCCMMeennOO  eeddaayyvviiFFIIllYYggeellaammTTwwkk
cciitt††EEbbbbeennHH  ..  TTaakk''TTggnnwwggkkaarrppßßaayy®®KKiiss††ssaassnnaaeennHH    mmaannmmeeFF¥¥aaVV--

yymmYYyyEEddllGG~~kkppßßaayy®®KKiiss††ssaassnnaayykkeeTTAAee®®bbII  KKwweennAACCnnbbTTmmYYyyeennAA

®®bbeeTTss´́ff  EEddllssMMbbUUrreeddaayyGG~~kkeeCCOOGGbbIIyy__CCMMeennOO  KKWWCCMMeennOOmmiinnssmmeehhttuu

ppll  GG~~kkppßßaayy®®KKiiss††ssaassnnaaVVnnddwwggddUUeecc~~HH  kk**ee®®bbIIll∫∫iicc[[mmnnuussßßmm~~aakk''

eeFFII√√BBuuttCCaaQQWW  eehhIIyy[[mmnnuussßßmm~~aakk''eeTTootteeFFII√√CCaaccUUllrrUUbb  [[nniiyyaayyffaa  GG~~kk

EEddllQQWWeennaaHHmmkkBBIIBBMMuueeCCOO®®BBHHeeyyssflflUU  eehhIIyyeeKK[[KK~~aaeeKKmm~~aakk''eeTTAAnniiyyaayy

ffaa  ≤≤LLËËvveennHHGG~~kkQQWWeennaaHH  ssuuxxcciitt††eeCCOO®®BBHHeeyyssflflUUeehhIIyy    ssUUmm[[CCaaeeTTAA  ..  

rrMMeeBBcceennaaHH  KK~~aaeeKKEEddlleeFFII√√BBuuttCCaaQQWWeennaaHH  ee®®kkaakkeeLLIIggssMMEEddggGGaakkaarr:ffaaxx¬¬ÁÁ

nnCCaaeehhIIyy  ..  ll∫∫iicceeVVkkbbeeJJœœaatteennHHVVnneeFFII√√[[GG~~kk®®ssuukk´́ffeennAACCnnbbTT

eennaaHHBBMMuuddwwggkkaarrBBiitt  kk**ccUUllkkaann''ssaassnnaa®®KKiiss††mmYYyyPPaaKKFFMM  ..  eerrOOggddUUccKK~~aaeennHH

EEddrr  eennAAss††aattGGUULLSSBBiikkTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj´́nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa      GGaaccaarr¥¥®®bbeeddAA®®KKii  
ss††ssaassnnaanniiyyaayyeeXXaassnnaaffaa  ®®BBHHeeyyssflflUUCCYYyymmnnuussßßxx√√aakk''[[PPWW¬¬  mmnnuu--
ssßßKKrr[[nniiyyaayyVVnn  mmnnuussßßff¬¬gg''[[ss††aabb''ææCCaaeeddIImm  ..  nniiyyaayymmiinnVVnn
bb""uunnµµaannmm""aatt''ppgg  kkMMhhwwgg®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrGG~~kkss††aabb''VVnneekkIItteeLLIIgg  eeddaayyss
eegg˚t̊teeXXIIjjkkaarrBBMMuuBBiitt  CCaammYYyynnwwggsskkmmµµPPaaBBGGMMeeBBIIhhwwggßßaa  dduuttJJkk¥¥eess¬¬aakk
EEddllbbiiTTCCMMuuvviijjss††aatt  eellaakkGGaaccaarr¥¥®®KKiiss††rrtt''eeKKccxx¬¬ÁÁnneessIIÊÊrrEEttmmiinnTTaann''  ..  ttaa
mmBBiitt  ®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaammiinn®®ttUUvvee®®bbIIGGMMeeBBIIhhwwggßßaaeeTT  bb""uuEEnn††TTMMnnggCCaa®®bbCCaaBBll
rrddΩΩEExxµµrrkkMMhhwwggddll''kkTTbb''BBMMuuVVnn  ee®®JJHHxx¬¬HHVVnnllkk''eeKKaallkk''®®kkbbIIllkk''rrbbss''
rrbbrreeppßßgg@@  xx¬¬HHxxIIçç®®VVkk''eeKK  eeddaayyxx¬¬ÁÁnnCCaaGG~~kk®®kkII®®kk  VVnn®®VVkk''ssMMrraabb''ccMMNNaa--
yykkaarreeFFII√√ddMMeeNNIIrr  BBII®®ssuukkEE®®ssccMMkkaarrmmkk®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ss††aabb''GGaaccaarr¥¥®®KKiiss††
EE®®kkggxx¬¬ÁÁnnVVnnCCaaeerraaKKVVnnCCaaBBIIBBiikkaarr  EEttBBMMuuVVnnssMMeerrccddUUccbbMMNNgg  ‰‰®®VVkk''kk**
GGss''  kk**eekkIIttkkaarreekk††AA®®kkhhaayyeennHHeeLLIIgg  NNaammYYyyeekk††AA®®kkhhaayynnwwggGGCC∆∆aaFFrr
EExxµµrrBBuukkrrllYYyy  [[cc∫∫aabb''[[GGaaccaarr¥¥®®KKiiss††eennHHnniiyyaayyeeVVkk®®VVss''®®bbCCaaBBll
rrddΩΩrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeFFII√√[[®®bbCCaaBBllrrddΩΩEEddll®®kkII®®kk®®ssaabb''eehhIIyyeennaaHH  xxaattbbgg''®®TT
BB¥¥ssmm∫∫ttii††EEffmmeeTToott  ..  PPss††¨ẗtaaggkk~~¨g̈geeBBlleennaaHHmmYYyyeeTToott  KKWWmmaannbbuurrssmm~~aa
kk''EEddllmmaannEEPP~~kkPPWW¬¬  bb""uuEEnn††eeKKCCYYll[[EEkk¬¬ggeeFFII√√CCaaxx√√aakk''  eeddIImm∫∫II[[GGaaccaarr¥¥®®KKiiss††eeFFII√√
CCaaeevvCCÇÇbbNNiiÎÎtteemmIIllEEPP~~kkEEddllCCaa[[CCaaddEEddll  ..  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrVVnnddww
ggkkaarrBBiittGGMMBBIIeeVVkk®®VVss''eennHHeehhIIyy  eeTTIIbbeekkIIttkkaarr®®bbqqSSggeennHHeeLLIIgg  ..  eennAA
ssmm&&yyGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggCCiittmmYYyyssttvvttßßrr__  VVrrSSggVVnnxxMMBBnn¥¥ll''GGUUssTTaa
jj®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr[[ccUUllkkaann''ssaassnnaa®®KKiiss††  bb""uuEEnn††llTTÏÏppllCCaaGGvviiCCÇÇmmaann
KKWW®®bbCCaaBBllrrddΩΩBBMMuuccUUllkkaann''ssaassmmaa®®KKiiss††eeLLIIyy  eebbIImmaannkk**mmaannccMMnnYYnnttiiccbbMM
ppuutt  ..  eebbsskkCCnnssaassnnaa®®KKiiss††bbJJçç¨ḦHbbJJççËËll    VVnnCCnnCCaattiixx¬¬HHEEddllssiiƒƒtt



eennAA®®bbeeTTss®®kkII®®kknniigg®®bbeeTTssEEddllmmaannvviibbttii††nneeyyaaVVyyeennAATTII√√bbGGaassIIuu
GGaa®®hhii√√kk  nniiggGGaaeemmrriikkLLaaTTIInn  ttaammrryy:kkaarrpp††ll''GGMMeeNNaayymmaannccMMNNgg  ..
eebbsskkCCnnssaassnnaa®®KKiiss††CCaaCCaattiiEExxµµrr  EEddlleeccjjBBIIbbrreeTTsseeTTAA  xxMMeeXXaass
nnaaGGYYtteekkÌÌggkkÌÌaaggffaa  BBII1100eeTTAA2200qq~~SSnnwwggeeFFII√√[[®®bbeeTTssEExxµµrreeTTAACCaa®®bbeeTTsskkaa
nn''®®KKiiss††ssaassnnaaTTSSggGGss''  ..  BBYYkkvveegg√√ggbbwwggTTSSggeennaaHH  mmiinn®®ttwwmmEEtteellIIkkdd
eemmII˚g̊gssaassnnaarrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeddIImm∫∫IIbbJJçç¨ḦHbbJJççËËll[[BBuuTTÏÏssaassnniikkCCnnEExxµµrrccUUll
kkaann''®®KKiiss††ssaassnnaabb""uueeNNˆâaHHeeTT  EEffmmTTSSggeeJJll®®bbmmaaffttiiHHeeddooll®®BBHHBBuuTTÏÏ
ssaassnnaanniigg®®BBHHssggÙÙCCaaTTIIeeKKaarrBBrrbbss''BBuuTTÏÏssaassnniikkCCnnEExxµµrrEEffmmeeTToott
ppgg  ..  ddUUccCCaammaannkkEEnn¬¬ggxx¬¬HH  eeKKbbgg≈≈MM[[CCnnCCaattiiEExxµµrrEEddlleeCCOO®®KKiiss††ssaassnnaa
[[CCaann''®®BBHHBBuuTTÏÏrrUUbbeeTTIIbbeeKKeeCCOOffaa  eeCCOO®®BBiiss††ssaassnnaaBBiittEEmmnn  ..

ttaammJJkk¥¥ee®®bboonn®®bbeeddAArrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏ  kkaarrCCYYyysseeÂÂggaaHHmmnnuussßßsstt√√
®®ttUUvveeFFII√√eeLLIIgg®®bbkkbbeeddaayyeemmtt††aaFFmm··  eeddaayyTTwwkkcciitt††bbrriissuuTTÏÏ  BBMMuummaannllkk≈≈xx--
NNÎÎ  KKWWmmiinnccgg''VVnn®®bbeeyyaaCCnn__GGII√√BBIIGG~~kkEEddllxx¬¬ÁÁnnCCYYyyeennaaHHvviijjeeLLIIyy  ..  eebbII
kkaarrCCYYyyeennaaHHee®®JJHHEEttccgg''TTaajjyykkppll®®bbeeyyaaCCnn__GGII√√mmYYyymmkkvviijjeennaaHH  BBMMuu
eeQQµµaaHHffaaCCYYyy®®bbkkbbeeddaayykkrruuNNaaFFmm··kk~~¨g̈gnnaammssgghhFFmm··ttaammåått††mmKKttii
®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaeeLLIIyy  ..  yy""aaggNNaammiijj  ®®kkuummppßßaayyssaassnnaa®®KKiiss††  KKYYrr
EEtteeFFII√√xx¬¬ÁÁnn[[´́ff¬¬ff~~ËËrrCCaaCCnnmmaannGGrriiyyFFmm··xxııss''kk~~¨g̈gnnaammssaassnnaa®®KKiiss††  mmiinnKKYYrr
ee®®bbIImmeeFF¥¥aaVVyyeeVVkk®®VVss®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  EEddlleennAATTnn''eexxßßaayyeeddaayy
®®VVCC∆∆aassµµaarrttIIEEbbbbeennHHeeLLIIyy  ..  ccUUllBBiiccaarrNNaaee®®KKOOggååbbmmaammYYyyffaa  GG~~kk
ssÊÊËËcc®®ttIIeeVVHHssnnÊÊËËcceeTTAAkk~~¨g̈gTTwwkk  eeBBll®®ttIIssIIuunnuuyy®®ttIICCaabb''eeggooggssnnÊÊËËcc  eeKKkk**
vvaatt''ssnnÊÊËËcceeLLIIggssmm¬¬aabb''®®ttIIyykkmmkkeeFFII√√mm˙˙ËËbb  ..  eettIIGG~~kkssÊÊËËcc®®ttIIEEddllddaakk''nnuuyy
®®ttgg''eeggooggssnnÊÊËËcc[[®®ttIIvvaassIIuueennaaHH  eettIIGG~~kkeennaaHHmmaannFFmm··ssbb∫∫¨r̈rsseeFFII√√TTaanndd--
ll''®®ttII  ……CCaakkaarreeJJœœaatt®®ttII[[®®ttIIvvaassIIuuCCaabb''eeggooggssnnÊÊËËcc  eehhIIyyvvaatt''eeLLIIggssmm¬¬aa
bb''®®ttIIyykk®®ttIImmkkeeFFII√√mm˙˙ËËbbeeTT  ..  CCaakkaarrBBiittNNaass''  ®®kkuummppßßaayyssaassnnaa®®KKiiss††
EEddllEEcckkGGMMeeNNaayyddll''EExxµµrr  eehhIIyybbgg≈≈MM[[eeKKeeCCOOssaassnnaaxx¬¬ÁÁnn  mmaannllkk≈≈
NN:ddUUccKK~~aannwwggGG~~kkssÊÊËËcc®®ttIIeennHHEEddrr  ..  ddUUeecc~~HH  eeKKGGaaccTTaajjppllvviiVVkkmmkkffaa
GG~~kkppßßaayyssaassnnaa®®KKiiss††kkMMBBuuggEEtteeFFII√√sskkmmµµPPaaBBssmm¬¬aabb''vvbb∫∫FFmm··EEddllCCaa
®®BBllwwggrrbbss''EExxµµrr  KKWW®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaayy""aaggBBiitt®®VVkkddNNaass''  ..  ®®kkuummppßßaa
yyssaassnnaa®®KKiiss††®®ttUUvvEEttbbJJŒŒbb''sskkmmµµPPaaBBrrMMeellaaPPssiiTTiiÏÏmmnnuussßßEEbbbbeennHH
eehhIIyyEEbbrrmmkkbbMMeeBBjjsskkmmµµPPaaBBmmnnuussßßFFmm··[[®®ttwwmm®®ttUUvv  ddUUccGGggkkaarrmmnnuu--
ssßßFFmm··nnaannaaeennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..  eebbIIGGaaNNiittGGaassUUrr®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  ssUU
mmTTuukk[[kkUUnneeccAAEExxµµrrrrkkßßaaCCMMeennOOeeddIImmrrbbss''BBYYkkeeKK  KKWW®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaEEddll
ssBB√√́́ ff©©eennHHmmaann9955%%  ..  KKYYrryykktt®®mmaabb''ttaamm  ttaarraaPPaaBByynn††hhUUllII¬¬vvUUtt  KKWWnnaa
ggGGnn''CCUUllIINNaa  CCUUllII  EEddllVVnnssMMuukkUUnnkkMM®®JJEExxµµrrmm~~aakk''mmkkcciiJJççwwmm  ..  kkUUnn®®bbuu
sseennHHmmaannGGaayyuu33qq~~SSeennAAqq~~SS22000044eennHH  ..  nnaagg[[kkUUnn®®bbuusseennaaHHrrkkßßaavvbb∫∫
FFmm··eeddIImm  KKWW®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaeeddaayyVVnnCCaavv®®BBHHBBuuTTÏÏrrUUbbmmYYyyGGggBBIIkkmmıı¨C̈Caa[[
kkUUnncciiJJççwwmmeennaaHHff√√aayybbggMMrraall''eeBBll  ..  ccMMeeJJHHBBuuTTÏÏssaassnniikkCCnnEExxµµrreennAAbbrr
eeTTss  EEddllbbeeggII˚t̊tvvtt††GGaarraamm®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬ggeennaaHH  KKµµaannbbMMNNggppßßaayyssaass
nnaarrbbss''xx¬¬ÁÁnneeTTAACCnnbbrreeTTsseeLLIIyy  KKWW®®KKaann''EEttrrkkßßaavvbb∫∫FFmm··TTMMeennoommTTmm¬¬aabb''
®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaarrbbss''xx¬¬ÁÁnn  EEddllFF¬¬aabb''®®bbttiibbttii††mmkk[[KKgg''vvgg''bb""uueeNNˆâaHH  bb""uuEEnn††
eebbIImmaanneeKKccgg''ddwwgg  mmaanncciitt††rrIIkkrraayyBBnn¥¥ll''eeKK  eehhIIyyKKµµaannbbMMNNggTTaakk''TTaa--
jj[[eeKKeeCCOOeeLLIIyy  ..  ®®BBHHBBuuTTÏÏxx¬¬ÁÁnn®®BBHHGGggVVnneeJJllffaa  ttffaaKKtteeTTssnnaa
BBnn¥¥ll''FFmm··ddll''GG~~kkrraall''KK~~aa  bb""uuEEnn††mmuunnnnwwggeeCCOOttffaaKKtt  ccUUrrGG~~kkBBiiccaarrNNaa[[
yyll''eeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰ggCCaammuunnssiinn  ..        ddUUeecc~~HH®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaCCaassaassnnaaBBMMuu  
bbgg≈≈MMeeKK[[eeCCOOeeLLIIyy  EEttCCaassaassnnaaTTuukkssiiTTiiÏÏ[[eeKKssMMeerrcccciitt††eeCCOO……BBMMuueeCCOOeeddaa
yyxx¬¬ÁÁnneeKK  ..

ccMMeeJJHHrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrrbbccçç¨b̈b∫∫nn~~  kkaarreebbIIkkssiiTTiiÏÏxxaaggCCMMeennOOCCaakkaarr®®ttwwmm
®®ttUUvv  eehhIIyyttaammcc∫∫aabb''GGnn††rrCCaattiiccMMeeJJHH®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  EEddllrrss''eennAA®®bb--

eeTTsskkmmıı¨C̈CaaCCaammaattuuPPUUmmiirrbbss''xx¬¬ÁÁnn  bb""uuEEnn††eebbIImmaannCCnnbbrreeTTssmmkkppßßaayyssaa--
ssnnaaeeKKeennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ®®ttUUvvssiiƒƒtteennAAee®®kkaammcc∫∫aabb''mmYYyyeeTToottssMMrraabb''®®bb--
eeTTssEExxµµrr  EEddllCCaa®®bbeeTTssTTuukk®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaCCaassaassnnaarrbbss''rrddΩΩ  EEdd
llrrddΩΩaaPPiiVVll®®ttUUvvååbbttƒƒmm∏∏nniiggrrkkßßaakkaarrJJrrCCMMeennOOrrbbss''®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  ..
hhYYssBBIInnaaTTIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  mmaannGGggkkaarrmmnnuussßßFFmm··xx¬¬HH  eeBBllssMMuucc∫∫aabb''  ®®VVbb''GGaa
CC∆∆aaFFrrEExxµµrrffaa  xx¬¬ÁÁnnmmkkCCYYyy®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrkk~~¨g̈gnnaammmmnnuussßßFFmm··  bb""uuEEnn††eennHH
®®KKaann''EEttCCaapp¬¬aakkxxaaggee®®kkAA  PPaaBBBBiittxxaaggkk~~¨g̈gKKWWkkaarrppßßaayyssaassnnaa®®KKiiss††  rrhhUU
ttTTaakk''TTaajjyyuuvvvv&&yyEExxµµrr  EEddllCCaavv&&yyeennAATTnn''eexxßßaayyxxaagg®®VVCC∆∆aassµµaarrttII  [[
eeVVHHbbgg''®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  eehhIIyykkaann''®®KKiiss††ssaassnnaavviijj  EEffmmTTSSggrriiHHKKnn''
®®BBHHssggÙÙ®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  EEddllCCaassƒƒaabb&&nndd**FFMMrrbbss''®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  nniigg
mmiinn[[ddwwggKKuuNNmmaattaabbiittaa  EEddllCCaammUUllddΩΩaannvvbb∫∫FFmm··EExxµµrrEEbbbbeennHH  ..  eennHH
CCaaPPaarrkkiiccççrrbbss''rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr  EEddllTTTTYYllxxuuss®®ttUUvvccMMeeJJHHvvaassnnaaCCaa
ttii  EEddllmmaannnnaaTTIIkkaarrJJrr®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaCCaassaassnnaarrbbss''rrddΩΩ  EEddllCCaaVV
vvccnnaarrbbss''CCaattii  mmaannEEccggkk~~¨g̈gFFmmµµnnuuJJÔÔEExxµµrrbbccçç¨b̈b∫∫nn~~  ®®ttUUvvccaatt''vviiFFaannkkaarrEEbbbb
NNaaccMMeeJJHHGGggkkaarrmmnnuussßßFFmm··xx¬¬HH  EEddlleeFFII√√kkaarrhhYYss®®BBMMEEddnnrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  rrMM--
eellaaPPcc∫∫aabb''EExxµµrrEEbbbbeennHH  ..  eeKKsseegg˚t̊teeXXIIjjkkaarriiyyaall&&yy®®KKiiss††ssaassnnaa
mmaanneessIIÊÊrrEEtt®®KKbb''kkEEnn¬¬ggeennAAJJsseeBBjj®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  rrhhUUttccuuggkkaatt''mmaatt''
jjkkCCnnbbTTkk**mmaannEEddrr  eennHHeeddaayyssaarrGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyyrrbbss''GGaaCC∆∆aaFFrrEExxµµrr
ccgg''VVnndduull¬¬aarrppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn  nniiggccgg''ccMMeeNNjjxxaaggpp¬¬ËËvvnneeyyaaVVyy  eeddaayyBBMMuuKKii
ttBBIIKKMMnniittCCaattiinniiyymmrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  nniiggBBMMuuKKiittBBIIee®®KKaaHHff~~aakk''eeTTAAGGnnaaKKtt  EEddllGGaa
cceekkIIttssÂÂggaammssaassnnaa  ..  bb""uuEEnn††ssµµaarrttIIdd**xxııgg''xxııss''rrbbss''®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr
ccMMeeJJHH®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  EEddllCCaa®®BBllwwggrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  mmaannPPaaBBrrwwggmmSSBBMMuurreeggaaHH
rreeggIIeeLLIIyy  KKWWBBMMuu®®BBmmllkk''åått††mmKKttii[[GG~~kkNNaaTTSSggGGss''  ..  VVnneesscckkII††ffaa
eeKK[[GGMMeeNNaayyTTTTYYllyykk  bb""uuEEnn††eerrOOggmmiinneeCCOOKKWWCCaassiiTTiiÏÏrrbbss''xx¬¬ÁÁnnCCaa®®bbCCaa--
BBllrrddΩΩEExxµµrr‰‰kkrraaCC¥¥  ccMMeeJJHHGGMMeeNNaayyEEddllmmaannbbgg˚b̊b''JJkk¥¥eeXXaassnnaaeennAA
kk~~¨g̈geennaaHH  ..  ®®kkuummppßßaayyssaassnnaa®®KKiiss††kkMMuuyyll''ssbbii††ffaa  xx¬¬ÁÁnnGGaacceeFFII√√[[®®bbeeTT
sskkmmıı¨C̈CaaEEddlleeKKaarrBB®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaeessIIÊÊrrEEtt110000%%  kk¬¬aayyCCaa®®bbeeTTsskkaa
nn''®®KKiiss††ssaassnnaattaammkkaarreeXXaassnnaarrbbss''xx¬¬ÁÁnneeLLIIyy  ee®®JJHH®®bbCCaaBBllrrddΩΩ
EExxµµrrssuuxxcciitt††®®kkmmiinnllkk''åått††mmKKttiixxaaggCCMMeennOOeennHH[[CCnnNNaaeeLLIIyy  ..  PPss††¨¨
ttaaggeeXXIIjj®®ssaabb''eehhIIyy  BBYYkkXXaattkkrrEExxµµrr®®kkhhmmVVnnBB¥¥aayyaammrrMMllaayy
®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa[[ddll''ÚÚssKKll''  ≤≤LLËËvveennHHBBuuTTÏÏssaassnnaaCCaassccççFFmm··BBMMuu
ss¬¬aabb''eennAArrss''ddEEddll  eehhIIyyBBYYkkbbMMpp¬¬aajj®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa®®ttUUvvvviinnaassxx¬¬ÁÁnn
‰‰gg  ..  ddrraabbNNaaeennAAmmaannEExxµµrr  ddrraabbeennaaHHeennAAmmaann®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  ee®®JJHH
®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaVVnnrrllaayyCCaassaacc''CCaaQQaamm  eennAAkk~~¨g̈gxx¬¬ÁÁnnrrbbss''BBYYkkeeKK
GGss''eeTTAAeehhIIyy  ..  ddUUeecc~~HH®®KKiiss††ssaassnnaakkMMuussaakkll∫∫ggeeddIIrrttYYttMMNNaagg[[BBYYkk
kkuummµµ¨ÿynniiss††EExxµµrr®®kkhhmmbbnn††mmkkeeTToott  BBiittCCaaBBMMuuVVnneeCCaaKKCC&&yyeeLLIIyy  ..  eeCCOO
®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  KKWWeeCCOOkkaarrBBiittEEddll®®BBHHGGggVVnnssMMEEddgg  eehhIIyyyykkJJ--
kk¥¥eennaaHHmmkkBBiiccaarrNNaanniiggGGnnuuvvtt††kk~~¨g̈gCCIIvvPPaaBB®®bbccSS´́ff©©  eeXXIIjjkkaarrBBiittBBiittEEmm
nn  BBMMuuGGaaccEE®®bb®®kkLLHHBBIIjjaaNNTTssßßnn:eeXXIIjjkkaarrBBiitteennHH  eeTTAAeeCCOOGGII√√EEddllBBMMuu
mmaannkkaarrBBiitteennaaHHeeLLIIyy  ..  ccMMeeJJHHssaassnnaa≤≤ss¬¬aammeennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaassBB√√
´́ff©©  mmaannvviihhaarr≤≤ss¬¬aammTTSSggFFMMTTSSggttUUccmmaannccMMnnYYnn330000  ..  kkaarrllUUttllaass''rrhh&&
sseennHHeeddaayykkaarrååbbttƒƒmm∏∏    BBII®®bbeeTTsskkaann''ssaassnnaa≤≤ss¬¬aammee®®kkAA®®bbeeTTss  ..
kkaarrssiikkßßaaBBIIssaassnnaa≤≤ss¬¬aammrrbbss''≤≤ss¬¬aammssaassnniikkmmiinnCCaakkaarrGGII√√eeTT  bb::""uuEEnn††
mmttiiTTUUeeTTAAmmaannkkaarr®®BBYYyyVVrrmm∏∏eennaaHH  KKWWEE®®kkggBBYYkkeePPrrvvCCnnyykkssaassnnaa≤≤--
ss¬¬aammCCaabbEEggÌÌkkssMMrraabb''ssiikkßßaaGGMMBBIIll∫∫iicceePPrrvvkkmmµµ  nniiggkkaarrGGnnuuvvtt††nn__eePPrrvvkkmmµµ
EEddlleeBBllffIIµµ@@eennHH  ttMMNNaaggGG˘̆ss˘̆bb˘̆VVmmEEff¬¬ggffaa  kkmmıı¨C̈CaaGGaaccCCaaCCMMrrkkssuuxx
ssaann††rrbbss''®®kkuummeePPrrvvCCnn  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrrkk**yykkcciitt††TTuukkddaakk''bbMMrruuggeeFFII√√cc∫∫aa
bb''pp††nnÊÊaaeeTTaassBBYYkkeePPrrvvCCnnEEddrr  ..⁄⁄




