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Yazışma adresi

Tunus Cad. No. 59/5
Kavaklıdere, Ankara
Tel. 0-312 468 74 97
0-312 426 04 53
Bülten ile ilgili iletişim, geri bildirim,
haber, duyuru ve görüş yazıları için:
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Tasarım ve Uygulama
BAYT Bilimsel Araştırmalar
Basın Yayın ve Tanıtım Ltd. Şti.
Tel. 0-312 431 30 62
Faks 0-312 431 36 02
E-posta: info@bayt.com.tr
www.bayt.com.tr
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Miki Matbaacılık Ltd. Şti.
Matbaacılar Sitesi, 560, Sk, No:27,
İvedik, Ankara
Tel. 0-312 395 21 28
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Değerli meslektaşlarımız,
Yayın kurulumuzun özverili ve yoğun çalışması sonucu oluşan,
yine zengin içerikli bu sayının dosya konusu “Yoksulluk ve
Sosyal Dışlanma” olarak belirlenmiştir. Dosya çerçevesinde
Osman Elbek’in “Yoksulluk ve Sağlık”, Tolga Binbay’ın
“Eşitsizliğin Bedeli: Sosyal Dışlanma Psikozları
Neden ve Nasıl Arttırıyor?”, Şahika Yüksel’in “Eşcinseller,
Sosyal Dışlama ve Yoksulluk”, Raşit Tükel’in “Sağlıkta
Dönüşümde Son Aşamaya Doğru: Hastanelerin Yeniden
Yapılandırılması ve Yeni Finansman Modeli” başlıklı
yazılarının, ayrıca Psikiyatri ve Sanat bölümünde
Cengiz Tuğlu’nun “Rashomon” başlıklı film değerlendirmesinin ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.
Bu dönemin güncel tartışma başlıklarına ilişkin yapılan basın açıklamaları; Ruh Sağlığı Çalışanları
Görev Tanımlamaları, Neurofeedback, Silahsızlanma-Silah Yasa Tasarısı, Hekime Yönelik Şiddet,
Kadına Yönelik Şiddet, Tecavüz, Toplum Sağlığı Merkezleri, Dünya Yaşlılar Günü başlıklarından
oluşmaktadır. Her biri üyelerimizin yoğun emeği ile oluşturulan bu açıklamalar, derneğimizin
görüşlerini kamuoyuna aktarmak ve konuya ilişkin duyarlılık oluşturmak açısından oldukça önem
taşımaktadır. Öte yandan bu sayımızda konusu “2010 Dünya Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma ile Mücadele
Yılı” olarak belirlenen Dünya Ruh Sağlığı Günü etkinliklerine ilişkin bir basın bülteni de yeralmaktadır.
Şubelerimizin etkinlikleri ve güncel haberler bölümü her zamanki gibi psikiyatri topluluğunun
etkinliklerden haberdar olmasını sağlamaktadır.
2010 yılının bu son sayısı aynı zamanda TPD Bülteni’nin son basılı bülteni olma özelliğini taşımaktadır.
MYK tarafından, bütçe olanakları açısından basım ve dağıtım giderlerinin eğitim etkinliklerine
aktarılmasına karar verilmesi nedeniyle, 2011 yılı başından itibaren aynı özenle hazırlanacak
“TPD Bülteni”ne, web sitemizden ulaşabileceksiniz.
Katkı ve önerilerinizin sürmesini diliyoruz. Saygılarımızla.

Doç. Dr. Doğan Yeşilbursa
TPD Genel Başkanı
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 YA Z ARL AR A B İLG İ
Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Bülteni yılda üç sayı olarak yayımlanır ve dernek
üyelerine ücretsiz gönderilir. Her sayıda psikiyatri dünyasından haberlere, TPD
çalışmalarına ve belirli dosya konularına yer verilir. Bültende yer alacak yazılar dergi
yayın kurulunca belirlenir. Yayın yönetmeni ve yayın kurulu TPD Merkez Yönetim
Kurulu’nca atanır.
Bülten tüm TPD üyelerinin katılımına açıktır. Yayın kurulu TPD üyeleri dışındaki
kişilerden istenen yazılara da yer verebilir. TPD Bülteni dosyaları, yayın kurulunca
belirlenecek konularda yazarlara ısmarlanacak yazılardan oluşur. Diğer yazılar ve
haberler ise üyelerin ya da bilimsel çalışma birimlerinin katkılarından oluşur.
Bültene gönderilecek yazılarda aşağıda belirtilen yazım ilkelerine uyulması
gerekmektedir.
1. TPD Bülteni’ne gönderilecek yazıların bilimsel ve etik kurallara uygunluğu
yazarların sorumluluğundadır.
2. TPD Bülteni’nin yayın dili Türkçe’dir.
3. Yazılarda dipnot kullanılmamalı, açıklamalar yazı içinde verilmelidir.
4. Dergide yayımlanan yazılar için ücret ya da karşılık ödenmez.
5. Yazının başlık kısmında yazar(lar) adı ve çalıştığı kurum belirtilmelidir.
6. Kaynaklar metinde parantez içerisinde numaralandırılarak verilmelidir.
Örnek: “Yapılan çalışmalar psikiyatrik bozuklukların bireylerin, toplumların ve sağlık
hizmetlerinin üzerinde önemli bir yük oluşturduğunu ve önümüzdeki yıllarda da bu yükün
artacağını göstermektedir (1, 2).”

Metin sonunda kaynaklar ayrı bir liste olarak kaynaklar başlığı altında metin içerisinde
geçiş sırasına göre numaralandırılıp dizilmelidir. Kaynakların doğruluğundan yazar
(lar) sorumludur. Tüm kaynaklar metinde belirtilmelidir. Tüm yazarlar belirtilmeli, “ve
ark.” ibaresi kullanılmamalıdır. Kaynak dergi adlarının kısaltılması Index Medicus’a
uygun olmalıdır. Index Medicus’ta indekslenmeyen bir dergi kısaltılmadan yazılmalıdır.
Örnekler:
1. Dergilerdeki makaleler:
Lindenmayer JP, Khan A, Eerdekens M, Van Hove I, Kushner S. Long-term safety
and tolerability of long-acting injectable risperidone in patients with schizophrenia or
schizoaﬀective disorder. Eur Neuropsychopharmacol 2007; 17: 138–44.
2. Kitaptan alıntılar:
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors.
In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York:
McGraw-Hill; 2002: 93-113.
Diener HC, Wilkinson M (editors). Drug-induced headache. In Headache. Şrst ed.,
New York: Springer-Verlag, 1988: 45-67.
3. Tezden alıntı için:
Yumru M. İkiuçlu bozukluk alt tiplerinde oksidatif dengesizlik. Yayınlanmamış
Uzmanlık Tezi, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Gaziantep: 2007.

Yazışma adresi
Tunus Cad. No. 59/5, Kavaklıdere, Ankara
Tel. 0-312 468 74 97, 0-312 426 04 53
Bülten ile ilgili iletişim, geri bildirim, haber, duyuru ve görüş yazıları için:
Doç. Dr. Burhanettin Kaya, TPD Bülteni Yayın Yönetmeni
E-posta: burha65@yahoo.com
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B

elirli bir gelir seviyesinin altında kalma, yeterli gelir ve
tüketimi gerçekleştirememe ve fiziksel, ruhsal ve toplumsal engellilik hali yoksulluk olarak tanımlanmaktadır (1). Tanımlardan da dikkat edileceği üzere farklı yoksulluk tanımları bulunmaktadır. Bu bağlamda en dar biçimi
ile “mutlak yoksulluk”, asgari yaşam düzeyini sürdürebilmek
için gıda, barınak ve giyim gibi en basit ihtiyaç maddelerini
dahi karşılayamama halidir (1). Öte yandan mutlak yoksulluk
sınırı ülkeden ülkeye ve bölgeden bölgeye göre değişmektedir.
Bugün itibariyle gelişmiş ülkelerde günlük 14.40$; Türkiye
ve Doğu Avrupa’da 4$; Latin Amerika ve Karaib’lerde ise 2$
gelir mutlak yoksulluk sınır değeri olarak kabul edilmektedir
(1).

Hiç kuşku yok ki “mutlak yoksulluk” tanımı yoksulluğu kavramlaştırmada oldukça yetersiz kalmaktadır. Çünkü bu tanım yoksulluk kavramına indirgemeci yaklaşarak kavramın
içeriğini boşaltmaktadır. Oysa kapitalist sistemin bir kurumu
olan Dünya Bankası’nın kullandığı bu tanımın dışında da
yoksulluk tanımlanmaktadır. Bu bağlamda kişinin kendisini
toplumsal olarak yeniden üretebilmesi için gerekli yaşam düzeyinin altında kalması “göreli yoksulluk”; yoksulluğun sonraki
nesillere aktarılması “kalıcı yoksulluk”; yüksek düzeyde işsizlik, sağlıksız barınma ve çevre koşullarının bulunduğu çok
yoksul bölgelerin var olduğu yoksulluk “bölgesel yoksulluk”;
yoksullukla birleşen negatif tutum ve davranışların gösterilmesi ise “alt sınıf yoksulluk” olarak tanımlanmaktadır (2).
Birleşmiş Milletler ise “insani yoksulluk” tanımını kullanmaktadır. Birleşmiş Milletler’in kabul ettiği “insani yoksulluk”;
yaşam süresi (40 yaşın altında yaşam süresi), eğitim (yetişkinler arasındaki okuma-yazma bilmeme oranı) ve ekonomik
– sosyal imkânlara (sağlıklı içme suyuna sahip olmayan nüfus
yüzdesi; sağlık imkânlarından yoksun olan nüfus yüzdesi; 5
yaşın altında olan ve yeterli beslenemeyen nüfus yüzdesi) göre
belirlenmektedir.

HZSÛUKHIPaSLYIPSP`VY\aRP"`VRZ\SS\ROH`H[
IV`\ZHĒSÛR[HU YL[RLUIPYOH`H[[HUVY[HSHTH
IPYOH`H[Z[HUKHYKÛUKHUaN YS R[LU
RLUKPULN ]LUKLU]LZH`NÛUSÛR[HUTHOY\T
VSTHOHSPKPYk[L`HUKHUOPsR\ĕR\`VRRP
`VRZ\SS\RZVZ`HSKÛĕSHUTHPSLIPYSPR[LLSL
HSÛUTHZÛNLYLRLUIPYZVY\UK\Yh UR PUZHU
[VWS\TZHSIPY]HYSÛR[ÛY(UJHR`VRZ\SS\R
PUZHUSHYÛU[VWS\T`HĕHTÛUKHU\aHRSHĕHJHR
K aL`KL`VRZ\UVSTHSHYÛUH]LZVZ`HS`\Y[[HĕSÛR
OHRSHYÛUKHUTHOY\TRHSTHSHYÛUHULKLUVS\Y

Yoksulluk konusunda yukarıda aktarılan tanımlardan hangisini kabul ediyorsak olalım aslında bizler biliyoruz ki; yoksulluk, hayat boyu sağlıktan, üretken bir hayattan, ortalama bir
hayat standardından, özgürlükten, kendine güvenden ve saygınlıktan mahrum olma halidir. Öte yandan hiç kuşku yok ki
yoksulluk, sosyal dışlanma ile birlikte ele alınması gereken bir
sorundur. Çünkü insan toplumsal bir varlıktır. Ancak yoksulluk insanların toplum yaşamından uzaklaşacak düzeyde
yoksun olmalarına ve sosyal yurttaşlık haklarından mahrum
kalmalarına neden olur. Gerçekten de yapılan çalışmalar yoksulluğun sosyal dışlanma nedenleri arasında Türkiye’de ilk
sırada yer aldığını göstermektedir (3). Eğitim seviyesi, giyimkuşam, etnik köken, şive ve dini inanç ile mezhep konuları
ise Türkiye’deki diğer sosyal dışlanma nedenleridir (3). Ancak yoksulluğun sosyal dışlanma nedenleri arasında ilk sırada
gelmesine karşılık Türkiye’de yoksulluk sorununun yeterince
sorgulanmadığı da açıktır.
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Sağlığı bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali
olarak kabul ediyorsak, aslında sağlığın her şeyden önce gelir,
barış ortamı, eğitim, barınma, beslenme, ekosistem, sosyal
adalet, eşitlik ve sürdürülebilir kaynaklarla ilişkili olduğunu
da kabul ediyoruz demektir. Oysa neo-liberal ideolojik hegemonya nedeniyle sağlık günümüz dünyasında bu faktörlerden bağımsız olarak sıklıkla sitokinler ve nörotransmitterler
üzerinden tartışılmaktadır. Oysa biz hekimler, Türk Tabipleri
Birliği Hekimlik ve İnsan Hakları Bildirgesi’nde de tanımlandığı gibi (4), sağlık hakkının, ancak sağlığın temel belirleyenleri olan barınma, temiz su kaynaklarına erişebilme, temiz bir
çevrede yaşama, yeterli beslenme gibi etmenlerle gerçekleşmesinin mümkün olacağını bilmek ve bu konudaki toplumsal sorumluluğumuzun farkında olmak zorundayız. Ancak
“tarihin sonu”nun geldiğinin iddia edildiği bir dünyada, sağlığı belirleyen bu temel faktörler açısından dünya genelinde
büyük bir eşitsizliğin yaşandığı ve insanların -özellikle çocukların- yoksulluğun yol açtığı sağlık sorunlar nedeniyle öldüğü
bilinmektedir (5, 6).
Gerçekten de yoksulluk dezavantajlı bir grup olarak en çok
çocukları etkiler. Örneğin Türkiye’de bebek ölüm hızı ve beş
yaş altı ölüm hızının 1993-2003 yılları arasında düşmesine
rağmen, artan yoksulluğun bir yansıması olarak düşüş oranı
kırsalda daha azdır. 2003 yılında kır/kent oranı hem bebek
ölüm hızı hem de beş yaş altı ölüm hızı açısından 1993’den
daha kötüdür. Benzer biçimde yoksulluktan etkilenen sağlık
ölçütleri olarak tanımlanan düşük doğum ağırlığı, düşük rutin bağışıklama oranı, yetersiz emzirme oranı ve fiziksel-zihinsel engel görülme sıklığı da doğuda ve kırsalda daha yüksektir
(7). Öte yandan 2003 yılında en yoksul hanelerde saptanan
bebek ölüm hızı en zengin hanelere kıyasla 4.7 kat; beş yaş
altı ölüm hızı ise 3.5 kat daha fazladır (8). Sözün özü Gini
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katsayısına göre Meksika’dan sonra en kötü gelir dağılımına
sahip olan (9) Türkiye’deki bu eşitsizliğin anlamı “yoksul çocuk ölümleri”dir. Öte yandan çocukların yeterli bağışıklama
açısından dünya genelinde gelir dağılım dengesizliğine uygun
bir eşitsizliğin olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Ancak
ilginç olarak gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra Çin ve Hindistan gibi ekonomisi güçlü ülkeler dahi kendisini bu girdaptan kurtaramamıştır (10).
İlginçtir ki küreselleşmeyle birlikte refahın ve demokrasinin
yükseldiğinin iddia edildiği bu dünyada, OECD’ye bağlı 24
ülkenin 17’sinde yoksulluk içinde yaşayan çocuk oranı son
on yıl içerisinde artmıştır (11). Örneğin Sağlık ve Milenyum
Kalkınma Hedefleri adlı rapora göre sosyoekonomik eşitsizliğin en yüksek olduğu 14 Afrika ülkesinde 5 yaş altındaki
çocuk ölüm oranları 1990 yılından daha yüksek seviyelerde
bulunmaktadır (12). Ayrıca Dünya Bankası verilerine göre
1980 yılında 800 milyon olan yoksul sayısı, 1990 yılında 1
milyara; 2000 yılında 1.2 milyara ulaşmıştır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın 2005 yılında açıkladığı İnsani
Gelişme Raporu’na göre dünyada 2.5 milyar insan günde iki
dolardan az parayla yaşamak zorundadır (13). Türkiye’de de
çocuk yoksulluğunun önemli bir sorun olduğunu biliyoruz.
Gerçekten de Türkiye’de 16 yaş altı nüfusun %34’ü göreli
yoksulluk riski altında yaşamaktadır (14). Veriler yıllar içerisinde dünyada yoksulluğun nicelik olarak arttığını, dahası
gençleri, “öteki”leştirilen etnisiteleri ve kadınları daha sık etkisi altına aldığına işaret etmektedir.
Yeterli ekonomik gelire sahip olmama, uygun barınma koşullarında yaşamama, temiz su kullanmamanın ise hastalık anlamına geleceği açıktır. İşte bu nedenledir ki bu dünyada her yıl
beş yaş altında on milyon çocuk tedavisi mümkün hastalıklar
nedeniyle ölmektedir. Ve ne yazık ki bu sorun aşağıdaki satırlardan da görüleceği üzere çocuklara ağır bir travma olarak
yansımaktadır (15):
- “Ben 9 yaşındayım. Sizlere maddi durumumuzdan ve
kafamda, suratımda ayaklarımda ve bir çok yerimde çıkan
mantar hastalığından bahsetmek istiyorum. Maddi durumumuz el vermediği için hastaneye gidemedim. Bu durum
beni çok üzüyor ve sürekli ağlıyorum. Dışarıya çıkmak istemiyorum. Arkadaşlarım sürekli benimle alay ediyorlar.
Doktor beni Erzurum’a sevk etti ama paramız olmadığı için
gidemedik. Durumum gittikçe kötüleşiyor. Düşünüyorum
da keşke dünyaya hiç gelmeseydim. Annemin psikolojik sorunları var. Fakirlik ailemizdeki herkesin dengesini bozdu.
Almak istediğim hiçbir şeyi alamıyorum. Okula giderken
arkadaşlarım gibi güzel elbiseler alamıyorum. Bir bisikletim
olmasını çok isterdim. Yatağımız dahi yok. Halının üzerinde
uyuyoruz.”
- “Ben Seda… çok param olsaydı ve satılık olsaydı sağlık
alırdım.”
Öte yandan ne yazık ki yoksulluğun kadın cinsiyet üzerindeki
etkisi de çocuklarda olduğu gibi ölümcüldür. Bu çerçevede “uygar” dünyada -çoğu gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere- her
yıl 530 bin kadın hamilelik veya doğum sırasında ölmektedir
(16). Benzer biçimde yoksulluğun bir sonucu olarak hamile ka-

YOKSULLUK VE SOSYAL DIŞLANMA

dınların sadece %8’inden azının çocuğa HIV geçmesini önleyen tedaviye erişme olanağına sahip olması (16), tüm dünyanın
utanması için yeterli bir neden değil midir?
Bilindiği gibi beslenme sağlığı belirleyen temel bir değişkendir.
Bireylerin besin gereksinimi ise yaşına, cinsiyetine, fiziksel aktivite durumuna ve hastalık durumuna göre değişkendir. Oysa tüm
dünyada besin ihtiyacını belirleyen faktör sosyoekonomik eşitsizliktir. Gelir düzeyi düşük aileler temel besin kaynaklarını uzun
halk ekmek satış kuyrukları ve akşam pazarlarından karşılarken;
yüksek gelirli aileler kolaylıkla protein değeri yüksek besinlere
ulaşabilmektedir. Türkiye’de hane halkı gelir dağılımı incelendiğinde ilk %20’lik grupta yer alan hane başına gelir kentsel alanda 203.146.000; kırsal alanda 134.569.000 TL iken; bu değerler
beşinci dilimde sırasıyla 2.407.049.000 ve 1.781.038.000 TL’dir
(17). 2005 yılı verilerini dikkate aldığımızda en zengin yüzde
20’lik grubun yıllık kullanılabilir gelirden aldığı pay, en yoksul
yüzde 20’lik grubun aldığı payın 7.28 katıdır (18). Forbes dergisinin dünya zenginleri listesi dikkate
alındığında ise en zengin 25 Türk,
Türkiye gelirinin %2.5’unu, en zengin 100 Türk ise %7’sini almaktadır
-ki bu %7 oranı Türkiye’de 14 milyonun gelirine eşittir- (19). Ancak
unutmayalım ki Türkiye’nin gelir
dağılım eşitsizliği bugüne özel bir
sorun değildir. Gerçekten de veriler
Türkiye’deki gelir dağılımının 198090 arasında alt ve orta gelir gruplarının aleyhine bozulmaya başladığını
ve bu kötüleşme halinin 2000-2005
yılları arasında da devam ettiğini
göstermektedir (14). Benzer biçimde 2006 yılı itibariyle de Türkiye’deki toplam gelirin %47’sinin en zengin %20’lik nüfusa gittiğini ve bu
grubun gelirin en yoksul %20’lik
nüfusun gelirinden sekiz kat fazla
olduğunu biliyoruz (14).
Sosyoekonomik eşitsizliğin var ettiği
bu çarpıklığın sağlıklı bir hayata yol
açmayacağı aşikârdır. Türkiye’deki
ailelerin yaklaşık %15’inin ciddi açlık sorunuyla karşı karşıya olduğu ve insan beyninin gelişiminin
dengeli beslenme ile paralel olduğu düşünüldüğünde yoksulların entelektüel yeteneğinin de kısıtlı olması sürpriz değildir (20).
Gebelikte ve erken çocukluk dönemindeki dengesiz beslenme ve
demir, çinko, folik asit ve B vitamininden fakir gıda alınması
nedeniyle yeterli zekâ kapasitesine ulaşamayan yoksulların bu
dezavantajlı durumları eğitim haklarının da önünde temel bir
engeldir. Baysal ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada aynı yaş
grubundaki yüksek gelirli özel okul çocuklarının boyu, düşük
gelirli çocuklara göre 12-15 cm daha uzun olduğu; özel okul
çocuklarının çoğunluğu her gün süt içerken, devlet okulundaki
çocuklardan bu olanağa sahip olanların oranı %13’ü geçmediği
görülmektedir (20).
Öte yandan düşük gelirli ailelerin çocuklarının büyük bir bölümü çırak olarak iş hayatında aktif bir rol oynamaktadır. Gerçekten de Türkiye’de 6-17 yaş grubundaki çocukların %6’sının
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iktisadi getirisi olan bir işte çalışmakta ve çalışan bu çocukların
%70’i okula gitmemektedir (14). Ancak daha fazla kar etmek
uğruna işgüvenliği tedbirlerinin sıklıkla ihmal edildiği bu ortamlar hastalık gelişimi için risk faktörüdür. Uluslararası Çalışma
Örgütü, çocukların %37’sinin kimyevi maddelerin yol açtığı
tehlikelerin farkında olmadığını; çocukların %25’inin dengeli aydınlanma düzeyini, %24.8’inin normal ve yüksek gürültü
düzeyini ayırt edemediğini; çalışan çocukların çoğunluğunun
aile bütçesine katkıda bulunabilmek için okulu yarıda bırakan
ve haftada 60-65 saat çalışan gençler olduğunu dile getirilmektedir (21). İstanbul’da pazarda çalışan çocukların sağlık durumunun araştırıldığı bir çalışmada ise, çocuklarının %43’ünün
yorgunluk/halsizlik, %28’inin bel ağrısı, %21’inin ayak ağrısı
veya burun kanaması, %9’unun sırt ağrısı olduğu saptanmıştır
(22). Aynı çalışmada günde 12 saatten daha fazla pazarda çalışan bu çocukların %39’unun tedavi gerektiren bir sağlık sorunu
olduğu; %36’sının kesici bir aletle yaralandığı; %32’sinin son
bir yıl içinde pazarda kaza geçirdiği saptanmıştır (22). Ayrıca
ailelerine ekonomik katkı yapmak için
eğitimlerini bırakıp pazarda çalışmaya
başlayan bu çocukların oldukça yüksek oranda sağlık sorunu yaşamasına
rağmen, %74’ünün sosyal güvencesi
olmaması sürpriz bir sonuç değildir
(22).
Ancak Türkiye’nin çalışma hayatındaki sorunlar sadece çocuklarla sınırlı
değildir. Bu çerçevede 2008 yılı için
tarım sektöründe çalışanların %38’i,
ücretsiz aile işçilerinin %32’si, yevmiyeli çalışanların %29’u ve kendi hesabına çalışanların %24’ü yoksuldur
(14). Öte yandan 2001-2007 yılları
arasında Türkiye’deki tüm ücretlerin
Gayri Safi Yurt İçi Hasıla içerisindeki payı, 1995-2000 yıllarına kıyasla
%5.7 oranında düşmüştür -ki bu düşüş oranı ile Türkiye OECD ülkeleri
arasında ücretlerde düşme sıralamasında birinci sıraya oturmuştur (14). Öte
yandan sendikaya üye olan çalışanların
yoksulluk oranının sendikalı olmayan
çalışanlara kıyasla çok daha az olması
(23), sınıfsal mücadelenin çok da güçlü olmadığı Türkiye’de dahi
yoksulluğun ancak örgütlü mücadele ile aşılabileceğini herkese
göstermektedir.
Çocukluktan başlayan ve sağlık düzeyini doğrudan etkileyen bu
sınıfsal ve toplumsal eşitsizlik yükseköğrenim aşaması da dahil
olmak üzere bir yaşam boyu sürmektedir. Sosyoekonomik eşitsizliğin etkilerinin ana rahminden başlayarak hayat boyu etkili
olduğunun en önemli göstergesi, enfeksiyöz hastalıklar gibi nedeni mikroorganizmalar olan hastalıkların dahi bu eşitsizlikten
etkilenmesidir. Örneğin Güney Afrika’da yapılan bir araştırmada
alkol bağımlılığı, düşük vücut kitle indeksi, eğitim düzey düşüklüğü, ev halkının mal varlığının azlığı, işsizlik ve sigara alışkanlığının tüberküloz riskini arttırdığı gösterilmiştir (24). Ayrıca
Türkiye’de 2003 yılında tanı alan toplam 733 tüberküloz hastasının %79.3’ünün herhangi bir işte çalışmadığı, %30.7’sinin
iş bulma güçlüğü çektiği, %51.4’ün ortalama gelirlerinin 210
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doların altında olduğu, %42.0’ının yaşadığı ekonomik sorunu
çözemediği ve %80.6’sının aynı evi 1-4 kişi ile paylaştığı saptanmıştır (25).
Öte yandan yapılan pek çok çalışma yoksulluğun sağlıksız bir
hayat kadar toplumsal dışlanmaya da yol açtığını göstermektedir. Örneğin Türkiye’de tüberküloz tanılı askerlerin illere göre
dağılımının incelendiği bir araştırmada memleketlere göre tüberküloz görülme oranının, ilin milli gelir dağılımı ile anlamlı
oranda korele olduğu saptanmıştır (26). Brezilya’da yapılan başka bir çalışmada da Türkiye’dekine benzer biçimde tüberkülozun
toplumsal dışlanmanın en yoğun olduğu, alt yapı hizmetlerinin
en sorunlu olduğu kentin çeperlerinde en yüksek olduğuna
işaret etmektedir (27). Ama sanıldığı gibi bu ilişki sadece tüberküloz hastalığı için geçerli değildir. Örneğin Antalya’da çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmada babanın gelirinin düşük
olmasının çocuklarda ishal oranını beş kat arttırdığı saptanmıştır (28). Edirne il merkezinde 833 öğrenci üzerinde yapılan bir
araştırmada ise sosyoekonomik düzeyin iyileşmesiyle vücut kitle
endeksi ve akciğer kapasitesinin anlamlı oranda arttığı ve kendine ait odası olanların sistolik kan basınçlarının daha yüksek
ve boylarının daha uzun olduğu saptanmıştır (29). Son olarak
Gaziantep’te sokakta çalışan-yaşayan çocukların durumlarının
araştırıldığı bir çalışmada aile reislerinin %41’inin marjinal işlerde çalıştığı; %28’inin işsiz olduğu; ailenin %41’inin toplam
net gelirinin 300 YTL’nin altında bulunduğu; %49’unun sosyal
güvencesinin yeşil kart olduğu; %24’ünün sağlık harcamalarını
cepten karşıladıkları ve %89’unun dengeli beslenmediği saptanmıştır (30). Bu verilerle sürpriz olmayacak biçimde aynı çalışmada annelerin en az bir ve daha fazla sayıda ölü doğum ve düşük
yapma oranları sırasıyla %87 ve %86’dır (30).
Son olarak kapitalist sistemin dünya çapında finansal krize girdiği bugünlerde ekonomik krizlerin sağlık alanına olan etkisini de
dikkatle irdelemek gereklidir. Gerçekten de ekonomik krizlerin
sağlık alanına olan en önemli etkisi işsizlik ve ücret düşürülmesi
biçiminde kendisini gösteren gelir azalmasıdır. Gelir düzeyinin
beslenme başta olmak üzere sağlık durumunu etkileyen pek çok
faktörle içiçe olduğu ve kriz dönemlerinde hem kamunun hem
de bireyin sağlık harcamalarında kısıntıya gittiği bilinmektedir.
Bu bağlamda Manisa ilinde yapılan bir çalışmada sağlık hizmeti kullanımı ve sağlık düzeyi üzerine en etkili sosyoekonomik
değişkenin annenin eğitimi olduğu; bunu hane reisinin sosyal
statüsü, sosyal güvence ve gelir durumunun izlediği gösterilmiştir (31).
Literatür verileri işgüvencesi ile sağlığın oldukça korele olduğunu, işgüvencesiz bir çalışma hayatının kronik hastalıklar başta
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mektedir. Bu çerçevede esnek üretimin bir yansıması olarak
ani tükenme sendromu (Karoshi) dikkat çekicidir. Çalışma saatlerinin uzaması ve düzensizleşmesi, düşük gelir ve belirsizlik,
çalışanlar arasındaki acımasız rekabet organizmada dayanma
gücünü arttıran sempatik sistemi aktive etmekte, ancak artan
adrenalin ve noradrenalin bir süre sonra kalp krizi, felç, serebral
tromboz, kalp yetmezliği gibi ölümcül sağlık sorunlarına neden
olmaktadır. Japonya Ekonomik Planlama Kurumu, 1994 yılı
için 1000 civarında Karoshi vakası olduğunu düşünmektedir
(32). Oysa yoksulluk politik bir sorundur ve ölümüne çalışma
ortamları yaratarak çözülemez. Zaten Birleşmiş Milletler 2006
yılı İnsani Gelişme Raporu da bu politik sorunu açık biçimde
gözler önüne sermektedir. Söz konusu rapora göre dünyada en
fakir yüzde 20’lik kesim dünya gelirinin yalnızca yüzde 1.5’ini;
en fakir yüzde 40’lık dilim ise toplam gelirin %5’ini almaktadır.
Dünya nüfusunun %80’i ortalama dünya geliri olan 5533$’dan
daha düşük gelir elde etmekte ve dünyanın en zengin ilk 500
kişisinin yıllık geliri -servetleri hariç olmak üzere- dünyanın en
fakir 416 milyon kişisinin yıllık gelirinin toplamına eşittir (33).
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11. UNICEF. Çocuk yoksulluğunun önlenmesi. http://www.unicef.
org/turkey/pc/_cp28.html, 2006 (Erişim Tarihi: 16 Kasım 2008)
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işinin bir topluluk içinde, topluluğun çoğunluğundan farklı özelliklere sahip olması ve bu özelliği nedeniyle yadırgandığını düşünmesi psikotik belirtilerin
ortaya çıkmasına neden olabilir mi? Örneğin beyazların çoğunlukta olduğu bir ülkede zenci olmak, evli çiftlerin çoğunlukta olduğu bir mahallede bekâr olmak, ortamda konuşulan dili bilmemek, gelir düzeyi yüksek olanların yaşadığı bir
semtte yoksul olmak, başarılı öğrencilerin arasındaki birkaç
başarısızdan birisi olmak gibi durumlar psikotik bozukluklara
yol açabilir mi?
İlginçtir ama farklı ülkelerde, farklı örneklemler ya da nüfus
örneklerinde yapılmış araştırmalar bu sorulara evet yanıtı vermektedir. Sosyal dışlanma ve ayrımcılığın psikotik bozukluklara, özellikle de şizofreniye yol açtığına dair güçlü kanıtların
sayısı her yıl artmaktadır.

)PYL`hL]YL,[RPSLĕPTPPsPU2HUÛ[SHY
Psikotik bozukluklar birey-çevre etkileşimi gösteren bir etiyolojik mekanizmaya sahip görünmektedir (1). Bu etkileşme
dair en önemli bulgular göçmen araştırmalarından gelmektedir (2). Göçmenler arasındaki şizofreni sıklığını (insidans)
araştırmanın yapıldığı ülkenin yerlileri arasındaki sıklık tahminleri ile karşılaştıran araştırmaların meta-analizi birinci
ve ikinci kuşak göçmenlerin yaklaşık 3 kat daha yüksek risk
altında olduğunu göstermiştir (2). Alt grup analizleri ise çarpıcı bir bulguya sahiptir. Eğer göçmenlerin geldikleri ülkeler
zencilerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerse risk 5 kata kadar
artmaktadır (2). Yani siyah deri rengine sahip bir kişi beyazların çoğunlukta olduğu bir ülkeye göç ederse risk daha yüksek
olmaktadır. Söz konusu bulgu şizofrenide psikososyal olum8 | 7UN×þ\H 3V×þN×þ\DWU×þ 'HUQHĊ×þ Bülteni | &×OW  6D\L  2010

suzlukların bir payı olduğuna işaret eden en önemli kanıttır
(3).
Bilimsel kaynaklarda “etnik yoğunluk etkisi” olarak yerleşen
bir diğer bulgu ise göçmenlerle ilgili olan ve şizofreni etyopatolojisine katkıda bulunan bulguları biraz daha ilerletmiştir.
Özellikle şizofreni başta gelmek üzere psikotik bozuklukların
göçmen gruplarındaki yaygınlığı göçmen nüfusunun daha
yoğun olduğu semtlerde daha düşük olmaktadır (4-6). Bir
başka ifadeyle psikoz sıklığı yerleşim biriminin etnik yoğunluğu ile ters orantılı bir ilişki göstermektedir.
Diğer yandan göçmenler için algıladıkları ayrımcılık önemli
görünmektedir. Bir göçmen topluluğu ne kadar çok ayrımcılığa uğradığını algılıyor ve ifade ediyorsa şizofreni sıklığı o
göçmen gurubunda o kadar yüksek olmaktadır (7). Örneğin
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Hollanda’da yaşayan Türkiye kökenliler, Fas kökenlilere göre
daha az ayrımcılık bildirmektedir ve yine Türkiye kökenliler
arasındaki şizofreni sıklığı yerli Hollandalılara yakın bir düzeyde seyrederken, Fas kökenlilerde şizofreni riski yaklaşık 5
kat daha yüksektir (8). Ayrıca yüksek ayrımcılık algısı eşik altı
belirtilerin de klinik yakınmaya yol açan psikotik belirtilere
dönüşmesine neden olmaktadır (9).
Göçmenleri şizofreni riskine karşı koruyan ya da risk altına
sokan sosyal etkenlerden bir tanesi de etnik grup içi ilişkiler
olabilir. Keza etnik kimlik ile özdeşimin daha yüksek oranda
bildirildiği göçmen gruplarında (örn. Türkiye kökenliler) düşük özdeşim bildiren gruplara göre (örn. Fas kökenliler) daha
düşük risk saptanmaktadır (10). Ancak etnik kimlikle yapılan
güçlü özdeşimin göç edilen ülkeye uyumu zorlaştırmakta ve
psikotik bozukluk riskini arttırabilmektedir (11).
Şizofrenide birey-çevre etkileşimine dair başka kanıtlar da
bulunmaktadır. Toplumsal parçalanmışlığın yüksek olduğu
bölgelerde büyümek şizofreni riskini arttırmaktadır (12). Evli
çiftlerin çoğunlukta olduğu mahallelerde yaşayan yalnız yaşayan bireylerin riski de bekârların çoğunlukta olduğu semtlerde yaşayan yalnızlara göre daha yüksek olduğuna dair bir
araştırma bulunmaktadır (13). Ayrıca şizofreni sıklığı yerleşim biriminin sosyal sermaye düzeyleriyle de (örn. mahalle içi
düzensizlik, gündelik toplumsal kontrol ve toplumsal güven)
farklılık göstermektedir (14, 15).

:VZ`HS+ÛĕSHUTÛĕSÛR]L7ZPRVa
Göçmen ya da azınlık gruplarıyla yapılan araştırmalar psikososyal stresin şizofreni etiyolojisinde önemli bir rolü olduğuna işaret etmektedir. Algılanan ayrımcılık, beyaz bir toplumda zenci olmak, göçmenlerin bir arada yaşadığı semtlerde
psikososyal stresin daha az etkide bulunması ve etnik kimlikle
özdeşim gibi bulgular ise psikososyal stresin içinde barındırdığı etiyolojik süreçleri ve ilişkili olduğu biyolojik mekanizmaların önerilmesini sağlamaktadır (16).
Diğer yandan özellikle göçmen gruplarında yoğunlaşan
yoksulluk, düşük eğitim düzeyi, düşük gelir, ebeveynlerden
erken yaştan uzun süre ayrı kalmak, yetersiz sosyal ağ gibi

toplumsal dezavantajlar psikozların göçmen gruplarında
daha yüksek olmasına neden olduğunu düşündürmektedir
(17). Ancak göçmen bireyin sahip olduğu yoksulluğun
olumsuz etkisi ile göçmenlerin bir grup olarak sahip oldukları
yoksulluğun olumsuz etkisi farklı özellikler taşımaktadır.
Çünkü toplumsal eşitsizliklerle ilgili araştırmalar yoksulluğun

+PĒLY`HUKHUaLSSPRSLNsTLUNY\WSHYÛUKH
`VĒ\USHĕHU`VRZ\SS\RK ĕ RLĒP[PTK aL`P
K ĕ RNLSPYLIL]L`USLYKLULYRLU`Hĕ[HU
\a\UZ YLH`YÛRHSTHR`L[LYZPaZVZ`HSHĒNPIP
[VWS\TZHSKLaH]HU[HQSHYWZPRVaSHYÛUNsTLU
NY\WSHYÛUKHKHOH` RZLRVSTHZÛUHULKLU
VSK\Ē\U\K ĕ UK YTLR[LKPY(UJHR
NsTLUIPYL`PUZHOPWVSK\Ē\`VRZ\SS\Ē\U
VS\TZ\aL[RPZPPSLNsTLUSLYPUIPYNY\WVSHYHR
ZHOPWVSK\RSHYÛ`VRZ\SS\Ē\UVS\TZ\aL[RPZP
MHYRSÛaLSSPRSLY[HĕÛTHR[HKÛYh UR [VWS\TZHS
LĕP[ZPaSPRSLYSLPSNPSPHYHĕ[ÛYTHSHY`VRZ\SS\Ē\U
`VĒ\USHĕ[ÛĒÛISNLSLYKLZHĒSÛĒÛUKHOHR[ 
VSTHZÛUÛUVISNLPsPUKLRPLĕP[ZPaSPR[LU
aP`HKL[VWS\T\UNLYPRHSHUÛUHNYLZa
RVU\Z\ISNLUPUKHOH`VRZ\SVSTHZÛUHIHĒSÛ
VSK\Ē\U\NZ[LYTLR[LKPY@HUPIPY[VWS\TKH
[VWS\TZHSRH[THUSHYHYHZÛUKHRPMHYRULRHKHY
KLYPUZLLĕP[ZPaSPĒPUL[RPZPKLVRHKHY` RZLR
VSTHR[HKÛY
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yoğunlaştığı bölgelerde sağlığın daha kötü olmasının o bölge
içindeki eşitsizlikten ziyade toplumun geri kalanına göre
söz konusu bölgenin daha yoksul olmasına bağlı olduğunu
göstermektedir. Yani bir toplumda toplumsal katmanlar
arasındaki fark ne kadar derinse eşitsizliğin etkisi de o
kadar yüksek olmaktadır (18). Olasılıkla eşitsizlik arttıkça
toplumsal rekabet, güvensizlik, bireyler arasındaki mesafe de
artmaktadır. Eşitsizliğin bedeli, bireyi ezen bir psikososyal
stresin yaşamın farklı dönemlerine yayılması olmaktadır.
Ancak psikiyatri açısından ise yanıtı henüz netleşmemiş bir
soru bulunmaktadır. Göçmen gruplarında psikotik bozuklukların daha yüksek olmasına neden olan psikososyal stresin
beyindeki etiyolojik mekanizmasının niteliği. Öne sürülen
etiyolojik süreçlerden bir tanesi göçmen bireyin psikotik belirtiler ve klinik bir sendrom yaşamasına neden olan genel
toplumsal etkenleri “sosyal dışlanmışlık” ile açıklamaktadır.
Sosyal dışlanmışlık, bir toplumda alt konumda ya da dışlanan
durumunda yer almak olarak tanımlanmaktadır (3). Dışlanmış konumda yer alan birey ya da gruplar maruz kaldıkları
süre boyunca toplumun geri kalanına göre daha yüksek bir
duyarlılaşma yaşıyor olabilirler (19). Keza göçmen gruplarında eşik-altı psikotik belirtiler daha yüksek olmaktadır (20,
21). Farklı biçimlerdeki toplumsal olumsuzlukların mezolimbik dopaminerjik yolakta duyarlılaşmaya yol açtığına dair
hem hayvan hem de insan çalışmalarından gelen kanıtlar bulunmaktadır (19). Diğer yandan psikotik belirtilerin ortaya
çıkmasında hipotalamus-pituiter-adrenal (HPA) ekseninin
fazla etkinlik göstermesi de sorumlu olabilir (17). HPA ekseni ise uzun süreli streste etkinliği artan en önemli biyolojik
yolaktır. Bu nedenle göçmenlerin dışlanmışlığa ve diğer toplumsal olumsuzluklara uzun süre maruz kalmaları, psikotik
belirtilerin ortaya çıkmasını ve bir sendrom biçiminde (psikotik bozukluk) kalıcılaşmalarına neden olan biyolojik süreçlerin (dopamin sistemi ve HPA ekseni) harekete geçmesine
neden olabilir (16).

+ÛĕSHUTÛĕSÛĒÛU,[RPZPkUSLULIPSPY4P&
Bireysel özelliklerle toplumsal özellikler arasındaki çatışmanın ya da uyuşmazlığın psikotik belirtilerin ortaya çıkmasına
neden olduğuna dair bulgulardan yola çıkarak bazı önleyici
uygulamalar önerilmektedir (17): Dışlanmanın azaltılması
için mahalle içinde kaynaşma programlarının hayata geçirilmesi, özellikle çocukluk çağında yeterli beslenme, özbakım ve
aile bütünlüğünün sağlanması için göçmen ailelerini hedefleyen destekler gibi. Bu tür koruyucu girişimlerin elbette ki
uzun sürede bir karşılığı olacaktır. Ancak Türkiye gibi nüfus
yapısı son 50 yıldır kesintisiz biçimde değişen, göçün hayatın
ayrılmaz bir parçasına dönüştüğü, etnik kökenle ilgili karşı
karşıya gelişlerin arttığı bir ülkede bu tür bulguların ve önerilerin de bir yeri olmalıdır.
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ünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) cinsel sağlık tanıseçerken, eşcinsel, lezbiyen, biseksüel kişiler kendi cinsinden
mı; “Cinsellik fiziksel, duygusal, entelektüel ve sospartner seçerler. Eşcinsellik iki cinsiyet için de kullanılan bir
yal yönlerinin kişiliği, iletişimi ve aşkı zenginleştirici
terimdir. Son yıllarda Türkçede de iki cinsiyet içinde gey teetkilerinin bileşiminden oluşur.” seklindedir. Herkesin cinsel
rimi de yaygın olarak kullanılmaktadır. Hem kadınlara hem
bilgilere ulaşma ve cinsel ilişkiyi zevk için veya üreme amaerkeklere cinsel arzu duyan, uyarılan ve iki cinsle de cinsel
cıyla yaşama hakkı vardır. Cinsel bir varlık olarak insanın salt
ilişki kuran kişilere biseksüel denir (GLB). Eşcinseller cinsel
bedensel değil; duygusal, düşünsel ve toplumsal bütünlüğükimliklerinin anatomik yapısı ile uyumlu kişiler olup, sadenü sağlayan, kişilik gelişimi, iletişim ve sevginin paylaşımını
ce cinsel arzu ve hayatlarında değil yaşamın tüm alanlarında
olumlu yönde zenginleştiren ve
kendilerini “kendi cinsine yaarttıran sağlıklılık halidir. Cinsel
:VZ`HSKÛĕSHTHLU[LTLSPUZHUOHRSHYÛUH kınlık duyan ve/ yaşayan bireysağlık bir kişinin cinsel yaşamını
ler olarak görürler. Karşıt cinsel
LYPĕTLKL]LI\OHRRÛR\SSHUTH
bir zorlama olmadan, mutlu ve zaolmak gibi, GLB’ lik de kişinin
HUSHTÛUKH`HĕHUHUVS\TZ\aS\RSHY
rar görmeden sürdürebilmesidir.
kendi isteği ile seçilen bir özelVSHYHR[HUÛTSHUHIPSPY:VZ`HSKÛĕSHTH
İstenmeyen gebelikler, güç kullanlik değildir. Çok erken yaşlarda
ma, şiddet ve ayrımcılık riskinden
RPĕP`P`HĕHTKHU\aHRSHĕ[ÛYHUTHKKP
belirlenmiş bir durumdur. Ama
bağımsız olarak cinselliği yaşama
kişinin cinsel kimliğini keşfi za]LK\`N\ZHS`VRZ\SS\RPsPUKLVSTHZÛUÛ
halidir. Kişi cinselliği istediği kişi
OHRSHYÛUÛRVY\`HJHRR\Y\TSHYKHU`VRZ\U manla ve aşamalı olur. Cinsel
ile ve istediği biçimde yaşamalıdır.
arzu ve fanteziler, cinsel eylem
RHSTHSHYÛHUSHTÛUHNLSPY:VZ`HSKÛĕSHTH daha sonraki yaşlarda ergenlikle
İster ikisi de aynı cinsiyetten, ister
farklı cinsiyetten olsun kişilerin sVRIV`\[S\K\Y2PĕPUPU`HRÛUSÛRR\YTHZÛUÛ birlikte giderek netleşir.
cinselliği farklı boyutları ile payaVYSHĕ[ÛYÛY`HSÛ[ÛY`HĕHTZ[HUKHY[SHYÛUÛ
laşmaları en doğal insan hakkıdır.
Homofobi : 1960´larda ortaya
K ĕ Y Y)PYIS TPUZHUJPUZLS
İsteyen kişi karşı cinsten bir partçıkan bir kavramdir. Heteroseknerle, isteyen kişi kendi cinsinden RPTSPĒPUKLUKVSH`ÛIHaLU`HĕHTIV`\]L`H sist ideolojinin bir ürünü olarak
bir partnerle ve istediği zaman, OH`H[SHYÛUÛUIHaÛKL]YLSLYPUKLZVZ`HSVSHYHR homofobi, karşıt cinsel olmazor baskı altında kalmadan berayan kişilerin kimliklerinin yok
KÛĕSHUHIPSPYSLY
ber olabilir.
edilmesi veya gizli kalmasını
dayatmaktadır. Homofobi, bir
DSÖ cinsellik tanımında aynı
gruba sahip oldukları kimlikleri
karşıt cinsellikte olmak gibi eşnedeniyle yöneltilen her türlü
cinsellik de tam zamanlı, yaşamın özel ve kamusal alanlarını
ayrımcılık, olumsuz davranış ve tutumu içerir. Homofobi
kapsayan, bir kimlik ve var oluş biçimi olduğunu açıklıkla
karşıt cinsel ve eş cinsel kişilerde farklı derecelerde bulunaifade edilmektedir.
bilir. Homofobi toplumsal olarak beslenen cinsiyetçi politik
bir tutumdur. Heteroseksüel olmayan kimliklerin gizlenmesi
Eşcinsellik: Eşcinsellik biseksüellik ve heteroseksüellik gibi
talebi cinsel bir kaçamağın gizlenmesine sınırlı değildir. Kişiinsanda tanımlanan üç yönelimden biri olup bir hastalık
lerin kendilerini sahte bir kimlikle karşıt cinsel olarak takdideğil, yönelim farklılığıdır. “Homoseksüel” sözcüğü, ilk
mi beklenir. Bu kendini inkara dayanan, benlik duygusunu
kez Almancada 1824’te Kertbeny tarafından, İngilizcede ise
olumsuz etkileyen değerler anlayışının hakim olduğu topyıllar sonra 1891´de Addington tarafından kullanılmıştir.
lumlarda yetişen eşcinsel kişilerde erken yaşlardan, sıklıkla ön
Heteroseksüel (karşıt cinsel) kişiler karşı cinsten bir partner
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ergenlikten itibaren, kendi cinsine yakınlık duyma korkusu
taşır ve homofobik anlayışı içselleştirebilir.

:VZ`HS+ÛĕSHTH]L@VRZ\SSHĕTH
Sosyal dışlama en temel insan haklarına erişmede ve bu hakkı
kullanma anlamında yaşanan olumsuzluklar olarak tanımlanabilir. Sosyal dışlama, kişiyi yaşamdan uzaklaştıran maddi ve
duygusal yoksulluk içinde olmasını haklarını koruyacak kurumlardan yoksun kalmaları anlamına gelir. Sosyal dışlama
çok boyutludur. Kişinin yakınlık kurmasını zorlaştırır, yalıtır,
yaşam standartlarını düşürür. Bir bölüm insan cinsel kimliğinden dolayı bazen yaşam boyu veya hayatlarının bazı devrelerinde sosyal olarak dışlanabilirler. Sosyal dışlamanın sadece
maddi yetersizlik olmadığı ve yoksulluktan fazlasını içerdiği
konusunda akademisyenler ve politikacıların uzlaşmaktadır
(Estiville 2003). “Yoksulluk, maddi ve kültürel kaynaklardan
yoksun kalındığını ifade eden bir durum ve/veya süreç olarak
tanımlanabilir.

@VRZ\SS\Ē\U.3))PYL`SLYPsPU-HYRÛ=HY4Û&
GLB’ler homojen bir grup değildir. Farklı sosyoekonomik
gruplardan olabilirler. Ortak olan, cinsel yönelimlerinden
dolayı, bulundukları gruplarda, kimliklerinden dolayı, daha
güvencesiz konuma itilme riski taşımalarıdır. Türkiye’de eşcinsel, biseksüel ve transseksüel kişilerin “cinsel yönelim ve
cinsiyet kimliği” nedeniyle ayrımcılığa uğradığı alanların başında çalışma hayatı gelmektedir. Cinsel yönelim ve cinsiyet
kimliği işe giriş aşamasında, işe alınmama nedeni olarak veya
sonra öğrenildiğinde işten atılmalarına neden olmaktadır.
Transseksüel bireyler kimliklerini açıkça belli ederse, çalışma
hayatı içinde yer alması zorlaşmakta ve seks işçiliği mesleğini
uygulama seçeneğine sıkıştırılmaktadır. Seks işçiliği suç olmamasına rağmen trans bireyler “fuhuş” yaptıkları gerekçesiyle
kolluk kuvvetlerinin işkence ve kötü muamelesine maruz kalmaktadır.
Buğra (2005) yoksulluğun salt gelirle ilgili bir mesele olmadığının yoksulluğa bağlı ekonomi dışı, farklı bir boyutun olduğuna dikkati çekmekte. Yoksulluk, iş bulabilmeyle, eğitime
erişimle, sağlık hizmetlerine ulaşabilmeyle, başını sokabilecek
bir barınma imkânının olmasıyla da yakından ilgili.
Bu konuda Türkiye dışında yapılan çalışmalara bakalım. Kaliforniya Üniversitesi’nde hazırlanan, LGB bireylerin yoksulluk durumunu inceleyen bir rapor 2009 yılında yayınmıştır.
Bu raporda, LGB bireyler ve aileleri arasında gelir yoksulluğu oranının, heteroseksüel bireyler ve aileleri arasındaki
oran ile hemen hemen aynı olduğu bildirilmiş. Dolayısıyla,
bu raporda eşcinsellerin içinde yaşadıkları toplumdan daha
zengin veya daha yoksul olmadığı belirtiliyor. Ama GLB’lerin
arasında farklar var. Kadınların, Afrika kökenli Amerikalıların ve kırsal bölgede ikamet edenlerin daha yoksul oldukları
görülüyor. Özellikle kadınların aile kurarak ve eşleri üzerinden maddi refah elde etmeleri beklenirken, lezbiyen kadınlar
heteroseksüel kadınlara oranla daha yoksullaşıyorlar. Dahası, yoksullukları yaşlandıkça, kronik bir hal alıyor. Başka bir
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deyişle, gelir yoksulluğu açısından ABD’de eşcinseller ABD
toplumunun özelliklerini yansıtıyor. Raporda altı çizilen bir
başka konu, LGB bireylerin kendi ailelerinden, heteroseksüel
bireylere oranla kısıtlı oranda maddi destek alabiliyor olmaları. Dolayısıyla, özellikle açık, LGBTT bireylerin çalışarak
geçinecekleri bir işe çok fazla ihtiyacı vardır. Oysa, ABD’de
genç eşcinseller arasında aileleri ile sorun yaşadığı için evden
atılan bireylerin sayısının yüksek olduğu ve evsiz gençlerin
neredeyse yüzde 40’ının LGBTT gençlerden oluştuğu bildirilmiştir (Ray 2006).
Bu durumda ne gibi önlemler alınabileceği konusuna odaklanmak gerekir. Hak temelli bir sosyal politika etrafında oluşabilecek bir ittifakın örneğini Avrupa’da görüyoruz. 2010
Avrupa Yoksullukla ve Sosyal Dışlanma ile Mücadele Yılı
kapsamında içerisinde Avrupa Yoksullukla Mücadele Ağı
(EAPN) adlı bir kuruluş, Avrupa Birliği üye ülkelerinin ilgili
bakanlarına bir mektup yollayarak ve EAPN üyeleri Avrupa’daki siyasi iradeyi yoksulluk ve sosyal dışlanmanın yapısal
sorunlar olduğunu tanınmaya ve bu yapısal sorunlarla kapsamlı bir biçimde mücadele etmeye çağırmıştır.

:PUZP;YH]TH2 S[ YLS;YH]TH
Eşcinsellik, biseksüellik ve heteroseksüellik insanda tanımlanan üç yönelimdir. Eşcinsellik bir hastalık değil yönelim farklılığıdır. Uluslararası ve ulusal hekim örgütlerince eşcinsellik
heteroseksüellik gibi sağlıklı bir durum olarak kabul edilmektedir. 1973´te APA (Amerikan Psikiyatri Birliği) ve 1990´da
DSÖ psikiyatrik tanı sınıflamalarından çıkarılmıştır.
Eşcinselliğin bir ruhsal hastalık olmaktan “bilimsel olarak”
çıkartılmış olmasına karşın bu anlayış toplumda dahası profesyoneller tarafından içselleştirmesi için yeterli değildir. Homofobi genel anlamda herkesi etkileyebilen bir anlayış olarak
toplumda egemenliğini sürdürmektedir.
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Sinsi veya kulturel travmanin varlığı ve etkileri az bilinen bir
kavram. Eşcinsellerin bir grup olarak sosyal olarak dışlama
tehlikesine açık olduğu tartışılırken sinsi travmayı dikkate
almak gerekir. Türkiye, kendi cinsine yakınlık duyan GLB
bireylerin kimliklerini görünmez tutarak yaşamak zorunda
kaldığı bir toplum. Tekrarlayan travmalara maruz kalma veya
bu tehdit ile yaşama kaçınılmaz olarak kişilerin ruh sağlığının
etkiler. Dışlama ve ayrımcılık örnekleri bireysel ve kurumsal
duzeyde yaşanır ve etkileri cikar. Aileler öğrendiginde şiddet
uygulayabilir, aşırı kontrol edip, sahip olduğu hakları kısıtlayabilir, evden uzaklaşamasına neden olabilir, okulda idareci, öğretmen ve akranları tarafından asagilanirlar, askerlikten
çürük raporu verilir, partnerleri ile aynı cinsiyetten oldukları
için yasal evlilik haklari yoktur, onlarla ilişkileri uzun süreli
olsa bile resmen kabul edilmez ve yasal ortaklik haklari olmaz.
Bu tür tutum ve davranışlar sonucta kisinin sosyal ve ekonomik güvenliğini sürekli olarak tehdit eden bir nitelik kazanabilir. Benlik duygularını etkileyen bu muamelelerle duygusal
gelisimlerini de olumsuz olarak etkiler ve kendinden utanc
duymasina yol acar. Erken yasta yasanan bu travmalar-baskılar kişinin gelişimini derinden ve sürekli olarak etkileyebir.
Bu tür davranışlar arasında,
daha sert bir örnek olan nefret suçu, bir kişiye veya gruba
karşı ırk, dil, din, cinsiyet ve
cinsel yönelim gibi önyargı doğurabilecek nedenlerden ötürü
işlenen, genellikle şiddet içeren
suçların, Türkiye’de. GLBT bireylere karşı linç ve benzer ciddi zararlara yol açabilen davranışların arttığının örneklerini
görmekteyiz.
Avrupa Komisyonu ayrımcılığa maruz kalan kişilerin aynı
zamanda yoksulluğa ve sosyal
dışlanma riskine maruz kaldığını kabul etmektedir. Bu
ayrımcılık lar ergenlikte yaşanırsa tüm hayatını geleceğini
etkileyebilecek ve genci daha
kırılgan bir pozisyona itecektir. Ergenlik devresinde evde,
okulda ve geniş sosyal çevrede dışlanmanın o ergenin geleceği
ve gelişimi üzerinde çok ciddi anlamı vardır. Gelişimi sınırlayıcıdır.
Eşcinsellik hastalık değil ama ayrımcılık, baskı ve travmatik
deneyimleri ile eşcinseller ruhsal sorunların oluşması için kırılganlaştırılabilir. Baskı şiddete maruz kalmaları veya içselleştirdikleri homofobileri ile depresyon ve travmaya bağlı ruhsal
sorunlar başta olmak üzere farklı anksiyete bozuklukları heteroseksüellerde göre daha yüksektir. Sayılan ruhsal hastalıklarla
yalıtılmışlık, kişinin kendisini olumsuz değerlendirmesi, kabul edememesi kendi içselleştirdikleri homofobisinin rolünün
dikkate alınması ve koruyucu ruh sağlığı açısından gerekli önlemler alınması ihmal edilmemelidi. Bu nedenle başta Travma
Sonrası Stres Bozukluğu, Anksiyete Bozukluğu ve Depres-
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yonların ve intihar davranışlarının GLB’ lerde , heteroseksüellerden daha yüksek oranda rastlanabildiğini bildirilmektedir
(Fergusson 1999)

,ĕJPUZLS2PTSPR.LSPĕPTP
Eşcinsel kimlik gelişimi karşıtcinsel kimlik gelişiminden farklı
olarak kendi kimliklerini kabul etmek için farklı bir süreçten geçer. Eşcinsel cinsel yönelim kimlik gelişimi hakkında
farklı modeller ileri süren yazarlar var. Bu yazarlardan öne
çıkanları Cass 1979, Troiden, 1989; Coleman, 1981/1982.
Bu modellerle, GLB bireyin kendi cinsine yönelik ilgisini fark
etmesiyle belirginleşen, o zamana kadar geliştirmiş olduğu
heteroseksüel kimlikle uyumsuzluk nedeniyle kafa karışıklığı yaşadığı, çevrenin homofobik tepkileri ve reddinden kaynaklanan korku, kaygı, suçluluk ve utanç duyduğu aşamalar
tanımlanmıştır. Kişisel gelişim ve çevre ile etkileşimin imkan
verdiği ölçüde kişinin bütünlüklü bir kendiliğin bir bileşeni
olarak olumlu bir eşcinsel cinsel yönelim kimliği geliştirdiği gösterilmiştir. Biz çalışmalarımızda Cass’ın (1979) kimlik
basamakları formasyonu kullanmaktayız. Cass’ın tanımladığı
basamaklar şunlardır: 1. kimlik
bocalaması, 2. kimlik karşılaştırması, 3.kimlik hoşgörüsü, 4.
kimlik kabulü, 5. kimlik gururu, 6. kimlik bütünleşmesi.
Son noktada ‘’bütünlük’’ edinilir. Bu basamaklar herkeste
sırayla gitmeyabilir. Birey geliş
gidişlerle bir ileri bir geri hızlanarak duraklanarak basamakları
geçer. Kısaca, Cass’a göre batılı
psikolojisinde gelişimin temel
taşlarından kendini-gerçekleştirme, kişisel olgunluk, bireysellikle kişi yetkinleşir. Her
basamakta bazı değişiklikler
getirir; Açılmadan önce olan
ve açılmaya doğru gidebilecek
olan devrelerde GLB bireyi heteroseksüelleştirmeye kalkışan
“iyi niyetli” birçok ruhsağlığı uzmanı kişiye psikoterapi ile de
zarar verebilir.

9\O:HĒSÛĒÛ<aTHUSHYÛUH)Hĕ]\YHU.3))PYL`SLY
(`YÛTJÛSÛĒH4HY\a2HSHIPSPY
Tarih içinde o dönemin tedavi uygulamalarına uygun olarak
farklı yaklaşımlar eşcinselleri değiştirmek için kullanılmıştır.
Cinsel yönelimi değiştirmek için psikoanalitik yaklaşımlar,
davranışçı tiksindirerek kaçınma oluşturacak, caydırması
beklenen, tedaviler uygulanmışsa da bu tedavilerden hiçbiri
kişinin kimliğini değiştiremeyeceği için etkin olmamıştır. Eşcinsellik etkin tedavisi olmayan bir hastalık değildir. Hastalık
olmadığı için tedavisine yer yoktur. Cinsel yönelimi değiştirmeğe kalkışan profesyoneller vardır. Onarım tedavisi olarak
tanımlan an bu uygulamalar bilimsel olarak kabul gören yön7UN×þ\H 3V×þN×þ\DWU×þ 'HUQHĊ×þ Bülteni | &×OW  6D\L  2010 | 13
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temler değildir. Uygulayanların mesleği kötüye kullanmaktadır. Yirmi birinci yüzyılda, Türkiye’de hala bazı psikoloji
ve tıp fakültelerinde eşcinselliğin bir hastalık olduğu şeklinde
“ders veren” bazı öğretim üyelerinin olduğunu öğreniyoruz.
Ruh sağlığı çalışanlarının bu süreçte rolü kişiyi eşcinsel ya
da heteroseksüel “yapmak” değil, karşılaştığı güçlükleri anlamasını, başetmesini kolaylaştırmak, kendini olduğu gibi
kabullenmesini kolaylaştırmak, kendini homofobik tepkilere
karşı savunma becerilerini rasyonel şekillerde kullanıp, baskı
ve inkar gibi mekanizmaların yersiz kullanımıyla yüzleştirme,
gelişiminin doğal seyrini tamamlarken yaşının gerektirdiği
olağan becerileri edinmesini desteklemektir.
Diğer cinsel yönelimler gibi eşcinsellik de, irade ile yapılan
bir tercih sonucu değildir. Teşvik edilebilir ya da teşvikler
sonucu ortaya çıkabilir bir durum değildir. Ruh sağlığı çalışanlarının kimseyi bir cinsel yönelime teşvik etmek gibi bir
görevi ve etkisi yoktur.

; YRP`L»KLU,ĕJPUZLSSLYPU:VZ`HS+ÛĕSHUTHZÛUÛU
kYULRSLYP
Türk Ceza Kanununa göre eşcinsellik hiç bir zaman suç olGazetelerde bu haberleri okuyan veya görsel basında bunları
mamıştır. Türkiye’de DSÖ hastalık sınıflamaları kullanılmakizleyen henüz çevresinde cinsel kimliğini açıklamamış eşcintadır. Askere alınmayan veya muaf tutulan eşcinsel kişiler
sel gençleri sinsi sinsi, korku ve güvensizlik veren bilgilerdir.
kayıtlara antisosyal kişiler olarak geçer. Hastalık olmadığı biBu haberlerin basında yansıma biçimi de basın ahlakına uylinmekle birilikte eşcinsel olduğu bilinen veya kendini bildigun olmamaktadır. Daha önemlisi son aylarda kadın, aile ve
ren erkeklere askerlik yaptırılmaz. Zaman zaman uygulandıdin konularında en üst düzeyindeki yetkilileri, bilimsel dayağını duyduğumuz askerlik muayenesi sırasında, eşcinselliğin
nağı olmayan, açıklamalar yaptılar.
kanıtlanması için kişinin cinsel kimliğin kendi cinsiyetinden
Bunlardan ilki 6.11.009 taribiri ile olduğunun görsel malzehinde Diyanet işleri başkanlımelerle belgelenmesi istenmesi
;HYPOPsPUKLVKULTPU[LKH]P
ğından yapıldı. “Din ve Topinsan haklarına ve bu mahrem
\`N\SHTHSHYÛUH\`N\UVSHYHRMHYRSÛ
lum” ana başlığı altında “Sosyal
belgeleri isteyenler doktorların
`HRSHĕÛTSHYLĕJPUZLSSLYPKLĒPĕ[PYTLRPsPU
Problemler Karşısında Din ve
davranışı tıp ahlakına uygun
R\SSHUÛSTÛĕ[ÛY*PUZLS`ULSPTPKLĒPĕ[PYTLR Diyanet” konusunu ele alan IV.
değildir.
Din Şurası 19. kararda şu ifade
PsPUWZPRVHUHSP[PR`HRSHĕÛTSHYKH]YHUÛĕsÛ
2009-2010 yıllarının gazeteleriyer alıyordu: Eşcinselliğin “cin[PRZPUKPYLYLRRHsÛUTHVS\ĕ[\YHJHR
ne bakarak halen yaşanan sosyal
sel davranış bozukluğu” olarak
dışlama örneklerine bir göz ata- JH`KÛYTHZÛILRSLULU[LKH]PSLY\`N\SHUTÛĕZH tanımlanıyor ve eşcinselliğin
lım; eşcinsel olduğu için damgaKHI\[LKH]PSLYKLUOPsIPYPRPĕPUPURPTSPĒPUP tedirginlik verici şekilde yayıllanarak işten çıkarılan veya istedığı ve bu yayılışa İslam’ın tavır
KLĒPĕ[PYLTL`LJLĒPPsPUL[RPUVSTHTÛĕ[ÛY
meden erken emekli olan polis,
ve cevabının değişmediği, eşimam, hakemlerin öykülerini ,ĕJPUZLSSPRL[RPU[LKH]PZPVSTH`HUIPYOHZ[HSÛR cinselliğin hiçbir şekilde kabul
okuyoruz. Bu haberler mağdur- KLĒPSKPY/HZ[HSÛRVSTHKÛĒÛPsPU[LKH]PZPUL`LY edilemez olduğu belirtiliyor.
ların kimliğini açık ederken onİnsan doğasına aykırı bulunan
`VR[\Y 
ların sadece işten uzaklaşmasına
eşcinselliğin, eşcinselleri hedef
ve ekonomik zarara uğramasına
göstermeden ve rencide etmeneden olmaz. Aynı zamanda bu kişiler birilerine zarar vermiş
den giderilmesi gerektiği ve bu yönde yapılacak girişimlere
gibi takdim edilir. Sanki sahte bir imam bizi aldatmış veya hadestek verilmesi gerektiği vurgulanıyor. Diyanet İşleri başkankem şike yapmış gibi aşağılanarak takdim edilir. Aile ve dost
lığı, 2005 yılında, özellikle Alo Fetva hattına gelen başvuruçevrelerine bir anlamda teşhir edilirler. Arkadaşları ona top
ların arttığını ve konuyla ilgili olarak 35 kişilik bir uzmanlar
derken ve alay ederken okuldan uzaklaşan çocuklar eşcinsel
heyeti oluşturduğunu ve bir fetva açıklanacağını duyurmuşoldukları için eşit eğitim haklarını kullanamayan gençlerdir.
tu. Bu açıklamada konu ile ilgili bilimsel makalelerin derleOkuldan dışlanma kaçınılmaz olarak çalışma hayatında da,
neceği, doktor, psikolog ve sosyologlardan görüş alınacağı,
“itibarlı” ve daha fazla gelir getiren işler bulma olasılığını,
özellikle AB ülkelerinin mevzuatı ve eşcinsellere yaklaşımı
olumsuz etkiliyor.
masaya yatırılarak, bazı Batı ülkelerinde ‘eşcinselliğin hasta14 | 7UN×þ\H 3V×þN×þ\DWU×þ 'HUQHĊ×þ Bülteni | &×OW  6D\L  2010
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lık olmaktan çıkarılması’nında dikkate alınarak ayet, hadis ve
sünnetler esas alınarak bir fetva yayınlanacağı duyurulmuştu.
Eğer uzmanlardan bilimsel görüş alındıysa hangi bilimsel verilerden kaynak alarak yapıldığına bakılması gereken
ikinci açıklama Avrupa Konseyi Aileden Sorumlu Bakanlar
Konferansı’nın Viyana’da yapılan toplantısında, “Farklı aile
formlarında yetişen çocukların haklarına ilişkin” düzenlemeler in ele alındığı toplantıda Kadın ve Aileden Sorumlu
Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf tarafından yapıldı. Türkiye,
“Ülke olarak eşcinsel evliliği ve ebeveynlik kurumunu kabul etmiyoruz” diye itiraz etti. Avrupa Konseyi, Türkiye’nin yazılı
itirazını dikkate aldı. Türkiye´nin görüşünü dikkate alan Avrupa Konseyi, bildirgesinde yer alan “Bugünlerde aile farklı
yaşam biçimleri düzenlemelerini ifade etmektedir ve Avrupa’daki çocuklar çocuğun hayatı süresince değişebilen farklı
aile formları içerisinde büyümektedir” maddesine “bu aile
formlarının ülkeden ülkeye farklılık göstermekte olduğu” ifadesi eklendi.
Çeşitli aile oluşum formlarında yetişen çocukların hakları ve yasal durumlarıyla ilgili standartlar koyma olurluğunun değerlendirilmesi”nin tavsiye edildiği maddeye ise yine
Türkiye’nin talebi üzerine “ulusal yasal çerçeveler kapsamında
değerlendirilmesi” ifadesi konulmuştur. Bakan, Türkiye’nin
geleneksel aile değerlerine önem verdiği belirterek, “Yasalarımızda eşcinsel evlilik bulunmamaktadır. Tavsiye kararı niteliğinde de olsa farklı aile formları ile ilgili hassasiyetimizi Avrupa
Konseyi’ne ilettik. Konsey de bunu dikkate alarak bildirgesinde
gerekli olan değişiklikleri yaptı” diye itirazini gerekçelendirmiştir. Böylece bakan, kendi ailelerin de farklı cinsel yönelimlere
yer olmadığı gerekçesiyle, yakınlarının GLB cinsel yönelimini yok etmesini talep eden aileleri destekledi. GLB bireylerin
bağımsız bir erişkin olarak otonomilerinilerin olmayan, kısıtlı
bireyler olarak adlandırmakta sakınca görmemiştir. Kadın ve
Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Aliye Kavaf “Ben eşcinselliğin biyolojik bir bozukluk, bir hastalık olduğuna inanıyorum.
Tedavi edilmesi gereken bir şey bence. Dolayısıyla eşcinsel evliliklere de olumlu bakmıyorum. Bakanlığımızda onlarla ilgili
bir çalışma yok. Zaten bize iletilmiş bir talep de yok. Türkiye’de
eşcinseller yok demiyoruz, bu vaka var” diye açıklamasına tamamlarken bilimsel değil kişisel muhafazakarlığı nedeni ile
konuştuğunu açıkça ifade etmiştir. Sayın Bakan daha sonra
bu konuda konuşmamayı seçmiş veya seçmek zorunda kalmıştır (NTV 2011). Ardından Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep
Akdağ “Şu bir gerçek, Türkiye’de eşcinsellik yaşayanlarca zor bir
şeydir. Ayrımcılık sebebi olabilir. Toplum insaflı olmak durumundadır. Eşcinsel evliliklerin yapılabileceği konusu bizim toplumumuzun kabul edebileceği bir durum değildir. Çocukların
cinsel eğitimlerinin doğru gelişebilmesi için gerekenleri yapmalıyız” şeklinde bir açıklama yapmıştır.
Bilimsel temeli olmayan, kanıta dayanmayan bu yanıltıcı
açıklamaları düzeltmek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek
amacıyla Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) ve Cinsel Eğitim,
Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) 10 Mart 2010 da
yaptıkları basın açıklamasında şunları ifade etmiştir; “Cinsellik hakkında yetkin olmayan kişilerce basına yanlış bilgiler
verilmesi ülkemizde ciddi bir sorundur. Bu konu ile de ilgili
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olarak uzman kisvesi altında bilimsel gerçeklere aykırı bir şekilde eşcinselliğin hastalık olduğu yönünde demeçler verilmekte, onarıcı terapi gibi yıllar önce terk edilen bazı tedavi
yöntemleri bilimsel veriymiş gibi sunulmaktadır. Bu açıdan
özellikle kamuoyunun yanlış bilgilenmesinin engellenmesi
için basını uzman görüşü alırken alanında yetkin hekim örgütlerini tercih etmeleri konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz”.
Yetkililerin, kendi anlayışlarını desteklemeyen, bilimsel
açıklamalardan değer vermediği ve aldırmadığını bir yıl
sonra Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü
Genel Müdürü Doç. Dr. Ayşen Gürcan’ın başkanlığında
27.11.2010 tarihinde yapılan “Din, Gelenek ve Modernite
Bağlamında Bir Değer Olarak Aile” konulu konferansının
sonuç bildirgesinde açıkça görüyoruz. Tek tip aile yaşamını
dayatan bir anlayışın genelde savunulduğu bildirgede; “Tüm
ulusların yeni nesillerinin sağlıklı, verimli ve sevgi dolu yetişmeleri için doğal ailenin yapısının erkek ile kadının evliliğine
dayandığına inanıyoruz,” ifadesine yer verilmişdi. Ne demek
istendiğini şu şekilde açıklıyorlardı: “Eşcinsellik ve Aile içi zina
(ensest)ya karşı yeterli tedbirlerin alınmasını talep ediyor, her
toplumu tehdit eden bu hastalıkların önüne geçmek için elbirliği
ile çalışılmasını destekliyoruz” denilmektedir.
Açıkça ensest ve eşcinsellik eşleştiriliyor. İkiside aynı tür, diğerlerine zarar veren bir sorun-durum olarak tanımlanıyor.
Eşcinselliğin ne olduğu yukarıda tanımlandı. Ensest bilindiği
gibi Türk Ceza Kanunlarında da cinsel suçlar arasından tanımlanmış bir suçtur. Ensestin tanımına bakalım: “ Ana-baba
otoritesine sahip bir erişkinle, bir çocuk veya ergen arasındaki
her çeşit cinsel ilişkidir”. Önemli olan, istismar eden kişinin
çocuğun bakımından ve gelişiminden sorumlu olmasıdır.
Baba, ağabey, amca, kuzen gibi kan bağı olan kişiler yanında,
enişte, üvey baba, öğretmen, bakıcı, evlat edinmiş olan kişiler
gibi kan bağı olmayan yakınlar da bu kapsama girer. Cinsel
ilişkiden kast edilen de, gizli tutulmaya çalışılan bütün cinsel
içerikli temaslardır.
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stratejiler geliştirilmesi olmalıdır. O halde GLB kişilerle ilgili
homofobiyi yenmenin ilk adımı, bunun bir sorun olduğunu
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lkemizde temelleri 2003 yılında atılan Sağlıkta
Dönüşüm Programında, son günlerde önemli bir
aşamaya gelindiğini görüyoruz. Programın merkezinde, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık hizmeti üreten bir kurum
değil, eşgüdüm ve sağlık piyasasının denetim ve düzenlenmesinden sorumlu bir birim olarak yeniden yapılandırılması yer alıyor. Sağlık hizmetleri ile hizmetlerin finansmanının
ayrıştırılması üzerine kurulmuş olan bu sistemde, ödemeler
performans üzerinden, hizmet sunucuları ile finansman kurumu arasındaki ilişkiler ise sözleşme usulüne göre yeniden
düzenleniyor. 2003 yılından bu yana çeşitli aşamalarına tanık
olduğumuz Sağlıkta Dönüşüm Programında sona yaklaşılırken, iki önemli gelişmeyle karşılaşıyoruz. Bunlar, hastanelerin
yeniden yapılandırılması ve bu yapılandırmaya uygun olarak
geliştirilen yeni sağlık sistemi finansman modelidir.
Söz konusu gelişmelerden ilkini, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen ve TBMM Genel Kuruluna yakın
bir zamanda gelmesi beklenen ‘Kamu Hastane Birlikleri Pilot
Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı’ oluşturuyor. Bu tasarı, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık kuruluşlarının ‘özerk
sağlık işletmesi’ statüsüne geçirilmesine ve daha sonra da işletme haklarının devredilmesi yoluyla özelleştirilmelerine olanak sağlayacak yeni bir düzenlemeyi içermektedir.
İkinci gelişme ise, Sağlık Bakanlığının, 26 Kasım 2010 tarihinde Valilikler aracılığıyla İl Sağlık Müdürlüklerine gönderdiği, sağlık hizmeti bedellerinin yeni ödeme modeli olarak,
yatan hastalar için Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG), ayaktan kabul edilen hastalar için Branş Bazlı Ayaktan Gruplar (BBaG)
sistemi oluşturulduğunu bildiren yazısıyla gündeme gelmiştir. Söz konusu yazıda, 01 Kasım 2010 tarihinden bu yana
pilot uygulamaya alınan 50 hastaneye ek olarak, 260 hastanenin sağlık hizmeti bedellerinin, 01 Aralık 2010 tarihinden

başlanarak, TİG ve BBaG sistemi doğrultusunda ödeneceği
bilgisi yer almaktadır.
Sağlık ortamına önemli etkileri olacak bu iki gelişme, biraz
daha yakından ele alınmayı hak ediyor.

2HT\/HZ[HUL)PYSPRSLYP!kaLYRSPR[LU
kaLSSLĕ[PYTL`L
Kamu Hastane Birlikleri’nin ilk dikkati çeken özelliği, Yürütme Kurulunun yapısıdır. Birliklerin Yönetim Kurulu üyeleri
arasında mali müşavire ya da finans veya bankacılık sektöründen bir temsilciye, Ticaret ve Sanayi Odası tarafından belirlenen yatırım ve işletme konusunda deneyimli bir kişiye yer
verildiğini görüyoruz.
Tasarıda, Birliklerde sözleşmeli personel kadrosunda çalışacak yönetici konumundakiler dışında kalan hastane çalışanlarının, devir tarihinde bulundukları konumda çalışmaya
devam edecekleri bilgisi yer alsa da, yeni çalışma düzeninde
sözleşmeli çalıştırmanın asıl istihdam yöntemi olacağı satır
aralarından okunuyor. Birlik personelinin kamu hizmetlerini
yürütürken gerekli yasal güvencelere sahip olacağını söylemek
mümkün değil. Hele, Sağlık Bakanlığı’na Birliklerin kadro ve
sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına atama ve yerleştirme yetkisinin verildiği, Birlik personelinin atama, görevlendirme, disiplin ve özlük işlemlerinin Birlik Yönetim Kurulunun aldığı ilke kararlarına göre Genel Sekreter tarafından
yürütülecek olduğu düşünüldüğünde, güvenceden söz etmek
daha da zorlaşıyor.
Tasarı, Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarını “özerk” kamu hastane birlikleri çatısı altında yeniden
örgütlemektedir. Bu düzenlemeyle, “merkezden yönetim” ye7UN×þ\H 3V×þN×þ\DWU×þ 'HUQHĊ×þ Bülteni | &×OW  6D\L  2010 | 17
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rini “yerinden yönetim”e bırakıyor. Hastane Birlikleri tasarısı,
kamu hastaneleri için idari ve mali özerkliğe dayalı bir örgütlenme modeli oluşturma savı taşısa da, özerkliğin aslında
özelleştirme sürecinde bir ara basamak olarak işlev göreceğini
ileri sürmek yanlış olmaz. Birliğin görevlerine bakıldığında,
Tasarının en dikkat çekici özelliğinin kamu sağlık kuruluşlarının özelleştirilmesine olanak tanıması olduğunu görüyoruz.

TİG, bu sistemde, hastanelerin ürettiği bir ürün olarak tasarlanmıştır.
TİG her biri az ya da çok bir özgüllük derecesine sahip bir
tanı ya da işlemi tanımlayan ve kodlarla düzenlenen hasta
gruplarıdır. Klinik olarak benzer hastaların oluşturduğu bu
grupların, önceden kestirilebilir ve benzer miktarlarda kaynak tükettikleri kabul edilmektedir. TİG bu özellikleriyle bir
hastane idare aracı olarak görülür.

Birlik Yönetim Kurullarının görevleri arasında Birliğe ait
taşınır ve taşınmazların satılması, kiralanması, devir ve ta1970 yılında, TİG’e dayalı bir sistemin oluşturulmasında,
kas işlemlerininin yürütülmesinin de yer alması, kamu sağABD’de, Yale Halk Sağlığı Fakültesi araştırmacılarının, Yale
lık kuruluşlarının geleceği hakkında fikir verici niteliktedir.
Uygulamalı Bilimler Fakültesi araştırmacılarına yönelttiği şu
Birlik Yönetim Kurullarının diğer bir görevinin de, ihtiyaç
soru belirleyici olmuştur: Endüstriyel işlemlerin araştırma
duyulması halinde sağlık hizmetlerinin satın alınması olarak
yöntemlerini, ücretlendirme ve kalite kontrolü açısından,
tanımlanmış olması, kamunun hizmeti kendi tesis, araç-gereç
hastane endüstrisine nasıl uyarlar ve uygularız? TİG sistemi,
ve personeli ile üretmek yerine, özel sektörden satın almaya
1980 yılında, New Jersey’de ödeyöneleceğini, diğer bir ifadeyle
7YVNYHTÛUTLYRLaPUKL:HĒSÛR
me amaçlı olarak uygulanmaya;
kamudan özel sektöre kaynak
1983 yılında ise, ABD’de Mediaktarımının ön plana geçeceğini
)HRHUSÛĒÛ»UÛUZHĒSÛROPaTL[P YL[LUIPY
gösteriyor. Kamu hastanelerinin R\Y\TKLĒPSLĕN K T]LZHĒSÛRWP`HZHZÛUÛU care için ulusal düzeyde kullanılmaya başlanıyor.
yeni yapılanmaları ve yönetim
KLUL[PT]LK aLUSLUTLZPUKLUZVY\TS\
şekilleriyle, kamusal alandan giIPYIPYPTVSHYHR`LUPKLU`HWÛSHUKÛYÛSTHZÛ TİG uygulamaları Avrupa Birliderek uzaklaşan ticari şirketlere
ği çatısı altında da yaygın olarak
dönüşmeleri kaçınılmaz gibi.
`LYHSÛ`VY:HĒSÛROPaTL[SLYPPSLOPaTL[SLYPU kullanılıyor. Birleşik Krallık, AlMPUHUZTHUÛUÛUH`YÛĕ[ÛYÛSTHZÛ aLYPUL
manya, Fransa, Hollanda, İsveç,
Tasarıdaki bir diğer çarpıcı yön
İspanya, Avusturya, Polonya,
ise, kamu hastanelerinin hasta
R\Y\ST\ĕVSHUI\ZPZ[LTKLKLTLSLY
ve çalışan memnuniyeti, hizmet WLYMVYTHUZ aLYPUKLUOPaTL[Z\U\J\SHYÛ Estonya, Finlandiya Avrupa TİG
(Euro DRG) çalışmasının içinde
altyapısı, organizasyon, kaliPSLMPUHUZTHUR\Y\T\HYHZÛUKHRPPSPĕRPSLY
yer alıyor.
te ve verimlilik gibi konularda
PZLZaSLĕTL\Z\S ULNYL`LUPKLU
değerlendirmeye tabi tutularak
sınıflandırılacak
olmalarıdır. K aLUSLUP`VY`ÛSÛUKHUI\`HUHsLĕP[SP Dünyada Kanada, Norveç ve
Avustralya ana TİG uygulayıcıDeğerlendirme sonuçlarına göre
HĕHTHSHYÛUH[HUÛRVSK\Ē\T\a:HĒSÛR[H
ları olarak görülüyor. ABD işin
hastanelere yüz üzerinden puan
+U
ĕ
T7YVNYHTÛUKHZVUH`HRSHĕÛSÛYRLU
çıkış noktası olsa da, kendi sağverilecek ve her yıl değerlendirlık sistemlerinin karışık ve hızlı
PRPULTSPNLSPĕTL`SLRHYĕÛSHĕÛ`VY\a)\USHY
me yenilenecektir. Puanlarına
göre hastaneler (A), (B), (C),
OHZ[HULSLYPU`LUPKLU`HWÛSHUKÛYÛSTHZÛ]L hareket yeteneğinden yoksun
(D) ve (E) olmak üzere beş sını- I\`HWÛSHUKÛYTH`H\`N\UVSHYHRNLSPĕ[PYPSLU olması nedeniyle, bu ülkenin
TİG sisteminin uygulanmasında,
fa ayrılacak, (C) ve üzeri olanlar
`LUPZHĒSÛRZPZ[LTPMPUHUZTHUTVKLSPKPY
özellikle de sınıflandırma/kodlaBirliğe dönüştürülecektir. Sırama sistemi açısından görece geri
lamada üst basamakta olmak,
kalmış olduğu kabul ediliyor.
SGK’dan o hastaneye yapılacak
ödeme oranlarının daha yüksek olmasında karşılığını buluyor.
TİG çalışmalarının temelinde ICD (International ClassificaKalite, memnuniyet, verimlilik gibi kavramlar, gereksinimleri
tion of Diseases) tanı sınıflandırması var; dolayısıyla Dünya
karşılamanın aracı değil de, gelir paylaşımının belirleyicileri
Sağlık Örgütü (DSÖ) de TİG çalışmalarının içinde yer alıyor.
olduğunda, yeni anlamlar yüklenip sağlık endüstrisinin paAncak, TİG söz konusu olunca, tanı sınırlandırılmasının yanı
rayla ölçülen yeni dili oluyorlar, bu sistemde.
sıra işlemlerin de sınıflandırılması gerekiyor. DSÖ’nün TİG
algoritması oluşturulmak üzere, ICHI (International ClassiTam da bu noktada, TİG sistemi olarak da ifade edebileceğification of Health Interventions) adı altında, ilerde ülkelerin
miz yeni finansman modeli karşımıza çıkıyor
kendi ihtiyaçlarına göre değişiklik yapabilmelerine izin verecek şekilde tasarlanan bir çalışma yaptığı biliniyor.
@LUP-PUHUZTHU4VKLSP6SHYHR;ē.:PZ[LTP
Sağlık Bakanlığı’nın 2010 yılı Aralık ayı başından itibaren
310 hastanede uygulamaya koyduğu yeni sistemde, her hastane yatan hastaları için ürettiği TİG ve bunlara karşılık gelen bağıl değer miktarları oranında bütçeden pay alacaktır.
Kamu hastanelerinin yanı sıra özel hastaneler ve üniversite
hastanelerinin de bu sisteme dahil edilmesi planlanmaktadır.
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Ülkemizde TİG çalışmaları, 2005 yılında, Hacettepe Üniversitesi bünyesinde, ‘Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri
Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması İçin Altyapı Geliştirilmesi Projesi’ adı altında bir araş-
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lSRLTPaKLĕ\HUHRHKHY\`N\SHUHU
WLYMVYTHUZZPZ[LTPOLRPTSLYPU`HW[ÛĒÛ[ T
PĕSLTSLYPURH`Û[HS[ÛUHHSÛUHYHRSs STLZP
aLYPULR\Y\SHU:HĒSÛR<`N\SHTH;LISPĒP
:<;PĕSLTSLYP[LTLSSPIPYZPZ[LTKPY)\
ZPZ[LTKL[ÛIIPPĕSLTKLUVS\ĕHU
WLYMVYTHUZW\HUSHTHSPZ[LZPI\S\UTHR[HKÛY
+HOHMHaSHTHKKPNLSPYLSKLLKPSTLZPPsPU
KHOHMHaSHOPaTL[PĕSLTZH`ÛZÛ`HWÛSTHZÛUÛ
LZHZHSHUI\ZPZ[LTKLOPaTL[PUUPJLSPĒPUPU
UP[LSPĒPKPRRH[LHSÛUTHKHUHY[ÛYÛSTHZÛZa
RVU\Z\K\Y

tırma projesi oluşturulmasıyla başlıyor. Proje 2009 yılında
tamamlandıktan sonra, konuyla ilgili çalışmalar Sağlık Bakanlığı bünyesinde sürdürülüyor.
Hacettepe Üniversitesi Araştırma Projesinde, TİG için Avustralya örneği temel alınmış ve çalışmalar Avustralya hükümetine bağlı ‘Health Insurance Commission’ isimli kuruluş ile
birlikte sürdürülmüştür (Health Insurance Commission 01
Ekim 2005 tarihinde Medicare Australia ismini almıştır). Bu
uygulamalarda kullanılan sınıflandırma sistemi ICD-10-AM
(International Classification of Diseases, Australian Modification) 4. Güncellemesi; TİG’lerin oluşması için kullanılan
algoritma ise, AR DRG (Australian Refined Diagnosis Related Groups) 5.1. versiyonudur.
Çalışmalar, 2011 yılında tüm hastanelerde ödeme sisteminin
bu alana kaydırılmasını sağlayacak şekilde planlanmaktadır.
Bu sistemin kullanılmaya başlandığı ilk bir yıl Avustralya bağıl değerlerinin kullanılması; sonraki yıllarda ise Türkiye’ye
özgü bir maliyetlendirmenin yapılması planlanmaktadır.
Projenin nihai amacı; sağlık hizmetlerinin maliyetlerinin
kontrol altına alınmasını ve sağlık bakım kurumlarının verimli birer işletme olarak yönetilmesini sağlayacak finansman
yönetimi yöntemleri geliştirmek için araştırma ve altyapı geliştirme çalışmaları gerçekleştirerek, kamu maliyesinin güçlendirilmesine katkıda bulunmak olarak belirlenmiştir.
Projede, TİG sisteminin avantajları şu şekilde tanımlanmıştır:
a) Tedavi edilen hasta sayısı ile türü arasında bağ kurulması, hastanelere rasyonel finansman dağıtımını sağlaması;
b) Makul yönetim giderleri;
c) Kaynak kullanımının verimliliğini artırmaya yönelik
teşvik;
d) Risk, ödeyen ve hizmet sunucu tarafından paylaşılıyor.

Projede, TİG sisteminin dezavantajları olarak ise şu bilgilere
yer verilmiştir:
a) Hastanın hastaneden “daha çabuk ve daha hasta” halde
taburcu edilmesine yönelik teşvik;
b) Her hastaya daha düşük / az kaynak yoğun hizmet sunmaya yönelik teşvik;
c) Hasta sayısını, özellikle de daha sağlıklı hasta sayısını
artırmaya yönelik teşvik (bir başka deyişle yüksek yatak devir hızı).

.SVIHS) [sLSLTL]L:<;<`N\SHTHSHYÛUKHU;ē.
:PZ[LTPUL.LsPĕ
Global bütçeleme, basitçe, hizmet sunucuya bir sonraki yılda
gerçekleştireceği bütün faaliyetleri karşılayacak tek bir miktar
ödenmesi anlamında kullanılır. Türkiye’de 2009 yılının başında, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Bakanlığı arasında
“götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesi” imzalanarak global bütçeleme uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulama
doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlarına, bir yıl boyunca her türlü sağlık hizmeti ve sarf malzemesi
bedeli olarak, belirlenen bir miktarda götürü bedel ödemesi
yapılmaktadır.
Ülkemizde şu ana kadar uygulanan performans sistemi, hekimlerin yaptığı tüm işlemlerin kayıt altına alınarak ölçülmesi üzerine kurulan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) işlemleri
temelli bir sistemdir. Bu sistemde 6.000 tıbbi işlemden oluşan performans puanlama listesi bulunmaktadır. Daha fazla
maddi gelir elde edilmesi için, daha fazla hizmet (işlem sayısı)
yapılmasını esas alan bu sistemde, hizmetin niceliğinin, niteliği dikkate alınmadan artırılması söz konusudur.
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Global bütçeleme sistemi ile hizmet başına ödeme (SUT)
uygulaması arasında bir uyumsuzluk söz konusudur. Hizmet
başı ödeme sisteminde sunulan hizmet sayısının artırılmasına
yönelik bir teşvik olduğu, ihtiyaç duyulan hizmetin iyi kontrol edilemediği ve bu sistemin ödeyen (SGK) için mali risk
oluşturduğu ileri sürülmektedir. Sonuç olarak, bu sistemde
global bütçe açık verebilmektedir. Bu nedenlerle SUT terkedilmekte ve TİG, hastanelere akılcı finansman dağıtımı olanağı sunduğu ve kaynak kullanımının verimliliğini artırdığının düşünülmesi nedeniyle uygulamaya konmaktadır.
SUT yerine getirilmekte olan TİG sisteminde hastalar benzer
sağlık gereksinimlerine sahip hasta grupları şeklinde gruplandırılmakta; 38.000 hastalık tanısı ve 6.000 işlem, 650 gruba
indirilmektedir.
Paketler aracılığıyla tanıya dayalı fiyatlandırma, harcamadaki
artışı sınırlandırma amacı taşıyan bir düzenek olarak kabul
edilir. Paketler, bir SUT işlemi ile ilgili tanı ve tedavi hizmetlerinin çoğunu kapsamak ve “her şey dahil” bir fiyat tayin
etmek üzere tasarlanmıştır. Paketlerin hedeflenen işleyişine
benzer şekilde, TİG de içerdiği bütün hizmetler için hastanelere geri ödeme sağlamaktadır.
TİG sistemin en önemli farklılığı; hastanelere ödenen tutarın, hastanede yatış süresi veya hasta sayısından ziyade, hastanenin tanı ve işlemlerle tanımlanan klinik faaliyetiyle doğrudan bağlantılı olmasıdır. Hastane bakımının TİG yöntemiyle
satın alınması, hastaneye yapılacak ödemenin hastaların klinik durumlarına ve bakımları için harcanan kaynaklara bağlı
olacağı anlamına gelmektedir.
Bu sistemde bir hastanın bir bakım epizodunda (hastaneye
yatış ile çıkış arasında geçen süre) alabileceği hizmet girdilerinin birçok farklı türü için yapılacak ödeme, önceden belirlenen tek bir tutar üzerinden yapılır. Her vaka türü için yapılacak toplam ödeme önceden sabitlenerek, hastaya sunulan
hizmet ister az ister çok olsun aynı kalır. Bu durumda, hastaneler en çok kârı hastayı çabuk taburcu ederlerse ve gereksiz
hizmet sunmaktan kaçınırlarsa kazanırlar.

;ē.ZPZ[LTPNSVIHSI [sLSLTLPSLIPYSPR[L
[VWS\THOLT:.2»UÛUOLTKL`HRÛUaHTHUKH
2HT\/HZ[HUL)PYSPRSLYPsH[ÛZÛHS[ÛUKH
`HWÛSHUKÛYÛSHJHRVSHUOHZ[HULSLYPURoYL[TLZP
PsPU[HZHYSHUTÛĕIPYTVKLSZ\UTHR[HKÛY
:HĒSÛRR\Y\TSHYÛUÛPĕSL[TLVSHYHRNYLUI\
ULKLUSLKL]LYPTSPSPĒPLZHZHSHUI\ZPZ[LT
ZHĒSÛRsHSÛĕHUSHYÛUHZaSLĕTLSPRVU\TKH
N ]LUJLZPaIPYsHSÛĕTH`HĕHTÛOHSRHPZLZHĒSÛR
OPaTL[SLYPULHUJHRLRKLTL`HWTHRVĕ\S\`SH
LYPĕTLVSHUHĒÛZ\UTHR[HKÛY
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@LUP:PZ[LT:HĒSÛR6Y[HTÛUH]L:HĒSÛR
hHSÛĕHUSHYÛUH5L.L[PYP`VY&
Kamu Hastane Birlikleri sisteminde, sağlık hizmetinin finansmanı için genel bütçeden ayrılan pay kaldırılırken, satın
alınacak hizmetler ve belli bir süre sonra da çalışan personelin aylıklarının her Birliğin kendi bütçesinden karşılanması
planlanmaktadır. Bu özellikleriyle, Birliklerin, esas olarak
kendi gelirleriyle ayakta kalması gereken yapılar olarak tasarlandığını görüyoruz. Üretilen hizmetlerin finansmanının,
primlere ve vatandaşın hizmet karşılığında ek olarak yapacağı
ödemelere bağlandığı bu sistemde, Birliklerin finansmanının
sağlanabilmesi, ister istemez hizmetlerin fiyatlandırmasından, yurttaşların sigorta primi ödemelerinin yanı sıra, cepten
giderek daha fazla ek ödeme yapmalarından geçecektir.
Sağlık hizmetleri finansman sistemi yeniden yapılandırılırken, sağlık hizmetlerinin kullanım düzeyini ve sonuç olarak
da toplam maliyeti denetlemenin iki temel yolunun kullanıldığı görülüyor. Bu yollar, maliyet-etkinlik olarak tanımlanan
ve ekonomik verimliliği sağlamanın amaçlandığı, maliyetin
talep yönünden ve arz yönünden kısıtlanması yöntemleridir.
Bu sistemin ilk ayağını oluşturan talep yönünden maliyet kısıtlanmasının örnekleri arasında, muayene katılım payları ve
katkı payları, diğer bir ifadeyle cepten yapılan ek ödemeler
yer alır. Bilindiği gibi, katılım ve katkı payları, yüksek gelir
grubundaki kişiler için önemli bir sorun oluşturmazken, yoksulların gerekli ve önemli hizmetlere ulaşmasını engellemekte; bu uygulamadan en fazla etkilenen kesimlerin yoksullar
olması nedeniyle de, siyasi bakımdan en kolay başvurulan yol
olma özelliği göstermektedir. Uygulamaya bugünlerde başlanan TİG ve BBaG ile de arz yönünden maliyet kısıtlanmaktadır. Hizmet sunucuların klinik yollar gibi protokolleri takip
etmesi, iyi klinik uygulamaların tanımlanması ve özendirilmesi, maliyetin arz yönünden kısıtlanmasının diğer yolları
olarak karşımıza çıkıyor.
Sağlık hizmetleri finansman sisteminin yeniden yapılandırılması, hastalara sunulacak bakım hizmeti açısından bazı gelişmeleri de gündeme getirecektir. Bu sistemde şu tür gelişmeler
öngörülebilir:
1) Performans ve kaliteyi denetleme: Kalite yönetimi önlemi adı altında iyi bakım yöntemlerinin tanımlanması ve belirli sağlık sorunlarına yönelik tanı ve tedavi
rehberleri, klinik yollar gibi ayrıntılı protokollerin hazırlanması sağlanır. Klinik kararların kanıt temelinde
alınmasına bir yönelme söz konusudur. Hasta memnuniyeti üzerinden kalite yönetimi önlemlerine başvurulur.
2) Performansa bağlı ödeme: Resmi sözleşmeler aracılığıyla performans ile ödeme arasında bağlantı kurulur.
Bu tür bir uygulamada, hastaların sağlık sonuçları,
ödenen tutar üzerinde etkilidir. Diğer bir ifadeyle,
hizmet sunuculara ürettikleri ürün için ödeme yapılır. Hizmet sunucuları, ürettikleri ürüne odaklanmaya
özendirilmekte ve masraflarını kontrol etmeye teşvik
edilmektedir. Hizmet sunucular iyi bakım yöntemle-
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rini kullanmazlarsa, ödeme yapılmayarak cezalandırılmaları yoluna gidilir.
3) Hastane akreditasyonları: Belirili standartlar ve kalite
göstergeleri üzerinden hastane akreditasyonlarının yapılır ve sözleşmelerde hizmet sunucularının akredite
edilmesi ve klinik yollar gibi kalite süreçlerinin kullanılması koşulu getirilir.
4) Hizmet sunucular arasındaki rekabeti artırma yöntemleri benimsenir; sağlık kuruluşlarının rekabetçi
oldukları ölçüde büyüyüp çoğalacakları, aksi takdirde
yok olacakları ilkesi temel alınır.
5) Sağlık çalışanları için sözleşme yöntemleri uygulanır.
Sonuç olarak, bu sistemde, hastalara sunulacak bakım hizmetinde, performans ve kaliteyi denetleme adı altında kalite yönetimi önlemlerine başvurulacak ve hizmet karşılığı ödemelerde verimlilik esas alınacaktır. Hizmet sunucular açısından
ise rekabet esas olacak ve bu rekabet, sağlık kuruluşları için
hastane akreditasyonlarına dayalı sözleşmeler, sağlık çalışanları için sözleşmeli çalışma üzerinden sürdürülecektir.
Bu sistemin kaçınılmaz bir diğer sonucu da, yatarak tedavi edilecek hastaların seçiminde yanlılık oluşturmasıdır. Bir
sağlık kuruluşundan verimli bir işletme oluşturmanın bedeli;
yatan hastalarda “sağlıklı” hastalara ağırlık verilmesi; hastanın
bir an önce taburcu olmasına çalışılması ya da böyle hastaların yatırılmasının tercih edilmesi; zor, komplikasyonlu ya
da komplikasyon riski yüksek hastalardan uzak durulması
olacaktır.
TİG sistemi, global bütçeleme ile birlikte, topluma, hem
SGK’nın hem de yakın zamanda Kamu Hastane Birlikleri çatısı altında yapılandırılacak olan hastanelerin kâr etmesi için
tasarlanmış bir model sunmaktadır. Sağlık kurumlarını işletme olarak gören, bu nedenle de verimliliği esas alan bu sistem, sağlık çalışanlarına sözleşmeli konumda güvencesiz bir

çalışma yaşamı, halka ise sağlık hizmetlerine ancak ek ödeme
yapma koşuluyla erişme olanağı sunmaktadır.
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Rașomon (Rashomon) pek de yeni olmayan (1950) ve siyah beyaz
çekilmiș bir film. çekildikten bir yıl sonra Venedik Film Festivali’nde
gösterildiğinde, dünya Japon sinemasıyla daha doğrusu Akira Kurosawa ve sinemasıyla tanıșma fırsatını yakalar. Film, yazar Akutagawa Ryonusuke’nin “Ormanda” (in a Grove) isimli öyküsünden
uyarlanmıștır. Film Eski Japonya’nın bașkenti Kyoto șehrinin en
büyük kapısı olan Rașomon’un yılların zalim etkisi ile hayli yıpranmıș ve harap silueti ile karșılar seyircisini. Aynı zamanda bu devasa kapı, altına sığınan insanları hem așırı sağanaktan korumakta
hem de bu insanların gerçeği arama yolculuklarına ev sahipliği
yapmaktadır.

-PSTPU2VU\Z\
Ormanda evli bir çiftle karşılaşan bir haydut (bir samuray)
erkeği öldürür, karısına tecavüz eder. Hepsi bu kadar ... ama
... gerçekten hepsi bu kadar mı? Olaylar yaşanmış ve bitmiştir. Ama olayı yaşayanlar, doğrudan ya da dolaylı tanıklıkları olanlar için durum hiç de öyle değildir. Öyküyü farklı
bakış açılarından izleriz; haydutun, kadının, Budist rahibin,
oduncunun, hatta ve hatta ölü adamın bakış açılarından.
Hepsi de birbirinden farklıdır.

.LYsLĒPU7LĕPUKL
Peki ama hangisi gerçek? Ve gerçek nedir? Tanıkların hepsi
mahkemede farklı hikayeler anlatmaktadır ve bu konudaki
bilgimiz giderek artmaktadır. Buna rağmen iş hiç de kolay
değildir. Aslında mahkeme heyetinden görünen pek kimse
de yoktur ortada, tanıklar kameraya konuşur yani bir yönden
yargılayıcılar, izleyicilerdir. Ancak kime inanmalıyız, o yine
de meçhuldür. Aynı olay bu kadar farklı mı anlatılır? İnsanlar
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neden yalan söylerler? Kötü oldukları için mi? Hayal güçleri
nedeniyle mi, belleklerinin zayıflığı nedeniyle mi? Hangisi?
Pek çok kişi Kurosawa’nın filminde gerçeğin göreliliğini öne
çıkarttığını savunmaktadır ve bu doğrudur. Ama bundan biraz daha fazlası bize insan doğası ve gereksinimlerine ilişkin
göz kırpmaktadır. O da olayları algılama, yorumlama ve bilişler aracılığıyla yeniden yapılandırma gereksinimidir.

)PSPĕSLYPTPa4P)PaPa@VRZH)PaSLY4P)PSPĕSLYPa&
Bilmece gibi söz. Önce kavramlardan başlamak en iyisi. “Biliş” ne demek? İngilizce “cognition” kavramına karşılık önerilmiş bir kavram. TDK sözlüğünden biraz yorumlayarak (l)
alacak olursak: “Kişinin bir nesne, durum ya da olaya ilişkin
bilgili ve bilinçli olması”. Bilgili ve bilinçli olması beklenen
insanoğlu aynı olayı neden bu kadar farklı aktarmaktadır?
Örneğin adamın ölümü cinayet, kaza ya da aşağı yukarı eşit
koşullarda bir kavga sonucunda olabilir. Ama insanlar bu
gerçekleşmiş olayla ilgili bir tür yalan söylemektedir. Bunun
nedeni büyük olasılıkla olayın sonlanmasına rağmen gerçe-
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9HĕVTVU1HWVUSHYÛU]LKVĒ\R S[ Y U U
NPaLTSPK U`HZÛUHIPYWLUJLYLVS\ĕ[\YTH
ZÛZPULTH[VNYHMPRIHĕHYÛZÛULKLUP`SLIH[Û
KHUWLRsVR]N ]LK S=LULKPR-PST
-LZ[P]HSP (S[ÛUHZSHUHSTÛĕ[ÛY1H
WVUSHYPZLMPSTPMHaSH(]Y\WHSÛI\ST\ĕNL
SLULRZLS1HWVU`HĕHTÛUÛ`HUZÛ[THR[HUsVR
RH[ÛNLYsLRsPIPYULZULSSPĒPZLsTLZPULKLUP`SL
LSLĕ[PYTPĕSLYKPY)PSPĕSLY]LNLYsLĒLIHRÛĕHsÛZÛ
I\YHKHRPMHYRSÛSÛR[HKHRLUKPUPNZ[LYTLR[LKPY
5LYLKL`ZLMPSTPUIHĕÛUKHUZVU\UHRHKHYZ YLU
`HĒT\YSHPSNPSPIPYIPSNP`PHR[HYHYHRI\`HaÛ`Û
[HTHTSHTHR\`N\UVSHJHR-PSTKLRP`HĒT\Y
ZP`HOIPYT YLRRLWHYHJÛSÛĒÛPSLIV`HUÛWIPY
[VURHaHUKÛYÛSHYHRsLRPSLIPSTPĕ[PYh UR 
VaHTHUR\SSHUÛSHURHTLYHSHYÛUSLUZSLYP
ZHMZ\KHUVS\ĕHU`HĒT\YNY U[ Z U `H
RHSH`HTHTHR[HKÛY5LKLULIPSPY&.HSPIH
OPsIPYĕL`NY UK Ē NPIPKLĒPS

“raşomon etkisi” (rashomon effect) bir olayın anımsanma süreçlerinde algının öznelliğine (subjektivite), göreliliğine ilişkin etkiyi tanımlamak üzere psikoloji alanında da kendine
yer bulmuştur. Doğu bilgeliğine göre “gerçeklik” görelidir.
Gerçeklik daha çok görünende değil, zihinde biçimlendirilmiş olanda, imgelem gücünden kaynak alanda varolur. Neleri, nasıl görme tutkusu varsa oraya odaklanılır. İnsan ilişkileri
ve gerçeklik üzerine ortaya koyduğu söylemi ile Raşomon
doğu bilgeliğinin sinema aracılığı ile somutlaştığı başarılı bir
örnek olarak, öncülük görevini yerine getirmiş oluyor. Siyah
beyaz bu filmde ışığın sembolik kullanımındaki başarı, filmin güçlü öyküsünün etkisini daha da artırıyor. Kameranın
doğrudan yöneltildiği çıplak güneş ışığı şeytani, kötü ya da
impulsif olanı yansıtmakta, bu tarz eylemlerin etkisini artırmakta başarıyla kullanılmıştır. Aktarmayı istediğim bir diğer
anektod ise filmde duygu dışa vurumu etkisine dayanan stilize oyunculuk ile ilgilidir. Yönetmenin yüzleri yakın çekime
alarak bu benzersiz etkiyi sağlaması, kayda değer ancak bunu
sadece yönetmenin başarısı olarak görmek doğru değiL. Kurosawa efsanevi oyuncusu Toshira Mifune (haydut) ve çekim
ekibi ile bir mola sırasında Afrika’da geçen vahşi hayvanlarla
ilgili bir film izler. Kurosawa o sırada TV’de görünen aslana dikkat kesilir ve oyuncusuna aslanın esnemesi, kükreyip
gürlemelerini göstererek, “Ben de senden bunu bekliyorum”
der. Raşomon’daki o aşırı kudretli, bir o kadar da abartılı aktörlük, Mifune’nin vahşi, çıldırmış, insanlıktan çıkmış performansı, biraz da bu anektodla anlaşılır hale gelmektedir.
Bir başyapıt olarak nitelenebilecek Raşomon filminin 1964
yılında Sydney Lumet tarafından çekilen ve Paul Newman’ın
başrolünü oynadığı Hollywood versiyonu “The Outrage” ise
bu başarıya pek yaklaşamamıştır.

:VUZa!/PsIPYĔL`.Y UK Ē .PIP+LĒPS

+PSL7ZPRVSVQP`L-LSZLML`L]L:PULTH`H2H[RÛ

Raşomon, Japonların ve doğu kültürünün gizemli dünyasına bir pencere oluşturması, sinematografik başarısı nedeniyle
batıdan pek çok övgü ve ödül (Venedik Film Festivali (1951),
Altın aslan) almıştır. Japonlar ise filmi fazla Avrupalı bulmuş,
geleneksel Japon yaşamını yansıtmaktan çok katı gerçekçi bir
nesnelliği seçmesi nedeniyle eleştirmişlerdir. Bilişler ve gerçeğe bakış açısı buradaki farklılıkta da kendini göstermektedir.
Neredeyse filmin başından sonuna kadar süren yağmurla ilgili bir bilgiyi aktararak, bu yazıyı tamamlamak uygun olacak.
Filmdeki yağmur siyah bir mürekkep aracılığı ile boyanıp bir
ton kazandırılarak çekilebilmiştir. Çünkü o zaman kullanılan
kameraların lensleri saf sudan oluşan yağmur görüntüsünü
yakalayamamaktadır. Ne denebilir? Galiba, hiçbir şey göründüğü gibi değil...

İngilizce dahil bazı dillerde “raşomon” kavramı, bir olayın
doğruluğunun farklı tanıklıklar nedeniyle bir türlü kanıtlanamayacağına karşılık olarak yerini almıştır. Benzer bir şekilde

*Popüler Psikiyatri Dergisi’nde yayınlanmıştır.

ğin rahatsızlık verici etkilerinin sürmekte oluşudur. Bilişleri
çarpıtmadan başkalarına ve özellikle kendilerine yalan söylemeden duramazlar. Çünkü bilişleri deforme edip yeniden yoğurup yapılandırmaları, değiştiremeyecekleri gerçeğin yakıcı
ve tahrip edici etkilerine karşı bir kalkan oluşturma çabasıdır.
Çünkü özsaygılarını sürdürebilmeleri için buna gereksinim
duyarlar. Ve bu bilişsel çarpıtmalar işlev gördükçe sürer gider.
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“6DùO×N%DNDQO×ù×·Q×QUXKVDùO×ù×KL]PHWLVXQDQWPPHVOHNOHU

LoLQJ|UHY\HWNLYHVRUXPOXOXNWDQ×PODU×Q×LoHUHQ\DVDJLULüLPLQL
GHVWHNOL\RUX]µ

6RQ\×OODUGD)HQ(GHEL\DW)DNOWHOHUL\DGD(ùLWLP)DNOWHOHUL3VLNRORML%|OPQGHQPH]XQRODQODULOH(ùLWLP)DNOWHVL3VLNRORMLN'DQ×üPDQO×NYH5HKEHUOLN%|OPPH]XQODU×¶g]HO3VLNRORMLN'DQ×üPDQO×N’DG×DOW×QGD7&\DVDODU×QDX\JXQROPD\DQELoLPGHKDVWDPXD\HQH
YHWHGDYLKL]PHWLYHUPH\HEDüODP×üODUG×U6RQEHü\×OLoLQGHLVHEX
X\JXODPDODU o×ù×U×QGDQ o×NP×ü YH ¶\DüDP NRoOXùX· ¶HùLWLP GDQ×üPDQO×ù×·¶NLüLVHOJHOLüLPX]PDQO×ù×·JLELDGODUDOW×QGDIHOVHIHE|OPPH]XQODU×LNWLVDWo×ODUYVELUoRNNLüLEXDODQGDoDO×üPD\DKDVWD
J|UPH\HWDQ×NR\PD\DYHWHGDYLHWPH\HEDüODP×üODUG×U<DS×ODQEX
X\JXODPDODU\DVDLKODOLYHKDONVDùO×ù×Q×QHKOL\HWVL]YH\HWNLVL]NLüLOHUFH VXLLVWLPDOL RODUDN GHùHUOHQGLULOPHNWHGLU 7UNL\H 3VLNL\DWUL 'HUQHùLEXNRQXGDNLGX\DUO×O×ù×Q×EDNDQO×ùDELUGLOHNoHLOHLOHWHUHNJHUHNOL
GHQHWLPYH\DVDOLüOHPOHULQ\DS×OPDV×Q×WDOHSHWPLüWLU%XJHOLüPHOHU
YHNDPXR\XQ\DQV×\DQoHüLWOLROD\ODUoHUoHYHVLQGHVRQJQOHUGHUXK
VDùO×ù×DODQ×QGDoDO×üDQPHVOHNJUXSODU×Q×QoDO×üPDNRüXOODU×YHJ|UHY
WDQ×PODU× ED]× EDV×Q \D\×Q RUJDQODU×QGD \RùXQ ELoLPGH WDUW×ü×OPD\D
EDüODQP×üW×U g]HOOLNOH 1LVDQ D\×QGD 6DùO×N %DNDQO×ù× WDUDI×QGDQ úO
6DùO×N 0GUONOHULQH J|QGHULOHQ YH PHVOHN WRSOXOXùXPX] WDUDI×QGD
ROXPOXRODUDNGHùHUOHQGLULOHQSVLNRORMLNGDQ×üPDPHUNH]OHULQLQNDSDW×OPDV×LOHLOJLOLJHQHOJHLOHEXWDUW×üPD\DGDKDGDLYPHND]DQP×üW×U
5XKVDùO×ù×oDO×üDQODU×Q×QJ|UHYYH\HWNLOHULQLQV×NO×NODN|W\HNXOODQ×OG×ù×ONHPL]GHEXoDO×üPDODU×Q\DS×O×\RUYHWDUW×üPDODU×Q\UWO\RU
ROPDV×ONHPL]UXKVDùO×ù×KL]PHWOHULDo×V×QGDQE\N|QHPDU]HWPHNWHGLU
hONHPL]GHWRSOXPXQELUoRNNHVLPLQGHUXKVDOVRUXQODUODXùUDüDQ
PHVOHNJUXSODU×Q×QWDQ×PODPDV×Q×\HWHULQFHELOLQPHPHNWHGLUgUQHùLQ
V×NO×NODSVLNRORJ\DGDSVLNL\DWULKHNLPL SVLNL\DWULVW NDYUDPODU×D\Q×
DQODPGDNXOODQ×OPDNWDG×U%XNXOODQ×PLOHDVO×QGDDOG×NODU×HùLWLPRODUDNoRNIDUNO×RODQLNLJUXSV×NO×NODELUELULQHNDU×üW×U×OPDNW×U5XKVDùO×ù×
LOHLOJLOLVRUXQ\DüD\DQNLüLOHUQHUH\HEDüYXUDFDNODU×KXVXVXQGDNDUDUV×]O×N\DüDPDNWDG×U5XKVDùO×ù×KL]PHWLELUHNLSoDO×üPDV×LoHULVLQGH
\UWOPHOLGLU5XKVDùO×ù×HNLELQLQELUHUSDUoDV×RODQGQ\DGDYHONHPL]GHX]XQ\×OODUG×ULüELUOLùLLoLQGHoDO×üDQSVLNL\DWULKHNLPLYHSVLNRORJODU×QJ|UHYWDQ×PODPDODU×LOHLOJLOLRODUDN7UNL\H3VLNL\DWUL'HUQHùLEDV×Q×YHNDPXR\XQXELOJLOHQGLUPHVRUXPOXOXùXKLVVHWPHNWHGLU
7UNL\H3VLNL\DWUL'HUQHùL7&6DùO×N%DNDQO×ù×WDUDI×QGDQKD]×UODQPDNWD RODQ 6DùO×N 0HVOHNOHUL \DVDV×QGD UXK VDùO×ù× DODQ×QGD oDO×üDQ PHVOHN PHQVXSODU×Q×Q J|UHY WDQ×PODPDODU×QD NDWN× VDùODPD\×
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VUGUPHNWHEXDPDoODKD]×UODG×ù×G|NPDQODU×LOJLOLELULPOHUHJ|QGHUPHNWHGLU

%LOLPVHODUWDODQ

  úQVDQ EL\RSVLNRVRV\DO ELU YDUO×NW×U 'Q\D 6DùO×N gUJW WDUDI×QGDQVDùO×NEL\RSVLNRVRV\DORODUDNWDPELUL\LOLNKDOLQGH
ROPDNRODUDNWDQ×PODQPDNWDG×U
 %X VUHoOHUH LOLüNLQ RUWD\D o×NDQ KDVWDO×N GXUXPODU×QGD WDQ×
PXWODND KHNLP WDUDI×QGDQ NRQXU YH WHGDYL EWQ W×S EUDQüODU×QGDROGXùXJLELKHNLPLQVRUXPOXOXùXQGDEL]]DWNHQGLVL\DGD
NRRUGLQHHWWLùLVDùO×NHNLELWDUDI×QGDQX\JXODQ×U
3 - %LU\DN×QPDQ×QUXKVDOP×\RNVDEHGHQVHOPLROGXùXDQFDNL\L
ELUW×EEL|\NDOPDWDPELUIL]LNPXD\HQHYH|]HOOLNOHGHQ|URORMLNPXD\HQHGHQYHJHUHNOLWHWNLNOHUGHQVRQUDDQODü×ODELOLU
5XKVDOKDVWDO×NWDQ×V×GDL\LELUW×EEL|\NDOPDYHUXKVDOPXD\HQH\LWDNLEHQNRQXODELOLU%XQHGHQOHUXKVDOKDVWDO×ù×RODQNLüLOHULQPXD\HQHYHWHGDYL\HWNLVLUXKVDùO×ù×DODQ×QGDSVLNL\DWUL
KHNLPOHULQHYHULOPLüWLU
 '|UW\×O×NIHQHGHEL\DWIDNOWHVLSVLNRORMLE|OPPH]XQODU×LOH
HùLWLP IDNOWHOHULQLQ SVLNRORMLN GDQ×üPDQO×N YH UHKEHUOLN E|OPQPH]XQODU×|ùUHQLPOHULVUHVLQFHKHPHQKLoELUNXUXPGD
\DS×ODQG×U×OP×üPIUHGDW×NDEXOHGLOPLüYHX\JXODPDV×GHQHWOHQHQELUNOLQLNVWDM×\DSPDPDNWDG×U.XUXPGDQNXUXPDGHùLüHQJQYH\DELUD\O×NVUHOHUER\XQFDKDVWDQHRUWDP×QGD
EXOXQPDN G×ü×QGD UXKVDO KDVWDO×ù× RODQ NLüLOHUOH NDUü×ODüPDPDNWDG×UODU
1DV×OLVLPOHQGLULOLUVHLVLPOHQGLULOVLQW×SHùLWLPLDOPDP×üNLüL\D
GD PHVOHN JUXSODU×Q×Q KDVWD PXD\HQH HWPH WDQ× NR\PD YH
WHGDYL\HWNLVLQHVDKLSRODUDNIDDOL\HWJ|VWHUPHOHULSHNoRNDo×GDQHYUHQVHOELOLPVHOJ|UüHYHKDONVDùO×ù×Q×QNRUXQPDV×QD
D\N×U×ELUGXUXPGXUúQVDQVDùO×ù×LOHLOJLOLROPDV×QDNDUü×QVDùO×N KL]PHWL G×ü×QGD WDQ×PODQDQ KHU KL]PHW VDùO×N EDNDQO×ù×Q×Q
\HWNLYHGHQHWLPLQGHQNDo×U×OP×üROXU6DùO×NKL]PHWOHULQLQWHN
G]HQOH\LFLVLVDùO×NEDNDQO×ù×ROPDN]RUXQGDG×U
7×EELHùLWLPDOPDP×üNLüLOHULQKLoELUüHNLOGHSVLNL\DWULNDQODPGD UXKVDO ER]XOPDKDVWDO×N LOH QRUPDOVDùO×NO× D\U×P×Q× \DSDPD\DFDù×ELOLPVHOELUJHUoHNWLU7PUXKVDOKDVWDO×NODU×QWDQ×V×QGD´EXGXUXPXDo×NOD\DFDNIL]LNVHOELUKDVWDO×N\DGDPDGGH
NXOODQ×P×Q×QG×üODQPDV×µKD\DWL|QHPHVDKLSWLU
gUQHùLQKLSRWLURLGLEHOLUWLOHULLOHGHSUHV\RQEHOLUWLOHULQLQD\U×P×Q×KHNLPG×ü×PHVOHNJUXSODU×Q×Q\DSPDV×EHNOHQHPH]\DGDKLSHUWLURLGLOL
ELUoRFXùDGLNNDWHNVLNOLùL\DQO×üWDQ×V×NRQXODELOLU
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0DMRU GHSUHV\RQ IL]LNVHO KDVWDO×NODUD HQ oRN HüOLN HGHQ SVLNL\DWULN
ER]XNOXNRODUDN|QHo×NPDNWDG×U
'HSUHV\RQELOLQHQDNODJHOHELOHFHNWPIL]LNVHOKDVWDO×NODU×QVH\ULQL
ROXPVX]\|QGHGHùLüWLUHUHNVDùO×NPHUNH]OHULQLQNXOODQ×P×Q×DUW×U×UNLüLQLQJQON\DüDPNDOLWHVLQLGüUU
7HGDYLHGLOPH\HQGHSUHV\RQXQ|]HOOLNOHNDOSNUL]LJHoLUPLüNLüLOHUGH
KDVWDO×ù×QVH\ULQLN|WOHüWLUGLùLQHGDLUELOLPVHOPDNDOHOHU\D\×QODQP×üW×U
  úo KXNXNXPX]GDNL PHY]XDWD J|UH UXK VDùO×ù× YH KDVWDO×NODU×
X]PDQ×G×ü×QGDNLUXKVDùO×ù×oDO×üDQODU×SVLNL\DWULNKDVWDO×NODU×Q
WDQ×YHWHGDYL SVLNRWHUDSLYHYH\DLODoWHGDYLVL VUHFLQGHWHN
EDüODU×QD\HUDODPD]ODU5XKVDùO×ù×KL]PHWOHULWHGDYLVUHVLER\XQFDGDLüELUOLùLLoLQGHYHHNLSKDOLQGHVUGUOPHOLGLU´7HGDYL
VUHFLµ WDQ×Q×Q WHNUDU GHùHUOHQGLULOPHVL YH L\LOHüPHQLQ WDNLELQGHQD\U×GüQOHPH]7DQ×Q×QSVLNL\DWULKHNLPLWDUDI×QGDQNRQXOPDV×VRQUDV×QGDSVLNRORMLNWHGDYLQLQNOLQLNSVLNRORJWDUDI×QGDQSVLNL\DWULKHNLPLQLQGDKLOROPDG×ù×ELUVUHoWH\UWOPHVL
WDQ×Q×QWHNUDUGHùHUOHQGLULOPHVLHNOHQHELOHFHNWDQ×ODU×QWDNLELYE
JLELNRQXODUDo×V×QGDQX\JXQGHùLOGLU
 <NVHN gùUHQLP .XUXOXQXQ  JQ YH %(g%
  VD\×O× \D]×V×QGD SVLNRORJODU×Q WHN EDüODU×QD
PXD\HQHKDQHDo×SSVLNL\DWULNKDVWDO×NODU×QWDQ×YHWHGDYLVUHFLQGH\HUDODPD\DFDNODU×Do×NoDEHOLUWLOPHNWHGLU (N 
  ´7HGDYL VUHFLµ WDQ×Q×Q WHNUDU GHùHUOHQGLULOPHVL YH L\LOHüPHQLQ
WDNLELQGHQ D\U× GüQOHPH] 7DQ×Q×Q SVLNL\DWUL KHNLPL WDUDI×QGDQ NRQXOPDV× VRQUDV×QGD SVLNRORMLN WHGDYLQLQ NOLQLN SVLNRORJ
WDUDI×QGDQSVLNL\DWULKHNLPLQLQGDKLOROPDG×ù×ELUVUHoWH\UWOPHVLWDQ×Q×QWHNUDUGHùHUOHQGLULOPHVLHNOHQHELOHFHNWDQ×ODU×Q
WDNLELYEJLELNRQXODUDo×V×QGDQX\JXQGHùLOGLU
gOoPHYHGHùHUOHQGLUPHWHVWOHULWDQ×\D\DUG×PF×\|QWHPOHUROXS
WHNEDü×QDKDVWDO×NWDQ×V×NR\GXUXFX|]HOOLNWDü×PD]ODU
 gUQHùLQ ((*·GH EHOLUOHQHQ SDWRORMLN EXOJX WHN EDü×QD HSLOHSVL
WDQ×V×NR\PD\D\HWHUOLGHùLOGLU((*QLQQRUPDOROPDV×GDHSLOHSVLQLQROPDG×ù×DQODP×QDJHOPHPHNWHGLU
 %WQED\×OPDODUUXKVDOND\QDNO×NRQYHUVL\RQRODUDNGHùHUOHQGLULOHPH] $\×U×F× WDQ× LoLQ W×S ELOJLVL JHUHNOLGLU 5XKVDO N|NHQOL
ED\×OPDODUOD NDQ EDV×QF× GüPHVLQH EDùO× ED\×OPDODU× D\×UPDN
LoLQELOHW×SELOJLVLQHLKWL\DoYDUG×U
9DURODQHùLWLPPHY]XDW×QDJ|UHNOLQLNSVLNRORJODUQLYHUVLWHYH
\NVHNRNXOODU×QVRV\DOELOLPOHUHQVWLWOHULQGH\NVHNOLVDQVYH
GRNWRUDSURJUDPODU×Q×WDPDPODPDNWDG×UODU2\VDNOLQLNRUWDPGD
oDO×üDFDN YH KDVWD J|UHFHN SVLNRORJODU×Q GD SVLNL\DWUL KHPüLUHOHULQGH ROGXùX JLEL GLùHU WP VDùO×N PHQVXSODU×\OD ELUOLNWH
\NVHN OLVDQV YH GRNWRUD SURJUDPODU×Q× VDùO×N ELOLPOHUL HQVWLWOHULQGH\DSPDODU×JHUHNPHNWHGLU6DùO×NELOLPOHULHQVWLWVEX
SURJUDPODUDNDW×ODQODU×QNOLQLNRUWDPGDYHKDVWDQHGHKDVWDJ|UPH YH WDQ× WHGDYL VUHFLQH NDWN×GD EXOXQPD HùLWLPL DOPDODU×Q×
VDùOD\DFDNW×U

7DQ×PODU

5XKVDùO×ù×DODQ×QGDoDO×üDQNLüLOHULü|\OHV×UDOD\DELOLUL]
3VLNL\DWULKHNLPL
3UDWLV\HQKHNLP$LOHKHNLPL
3VLNRORJ.OLQLN3VLNRORJ
+HPüLUH3VLNL\DWULKHPüLUHVL
6RV\DOKL]PHWX]PDQ×
3VLNRORMLN'DQ×üPDQODU

3VLNL\DWULKHNLPL

5XKVDOUDKDWV×]O×NODU×Q|QOHQPHVLWDQ×QPDV×WHGDYLHGLOPHVLQGHYH
UHKDELOLWDV\RQXQGD oDO×üDQ W×S IDNOWHVL PH]XQX SVLNL\DWUL X]PDQO×N
HùLWLPLQL WDPDPODP×ü KHNLPGLU 3VLNL\DWUL KHNLPL  \×OO×N W×S IDNOWH-

VLQGHQPH]XQROPXüYHRQGDQVRQUD\×OSVLNL\DWULLKWLVDV×\DSP×ü
KHNLPOHUHGHQLU%|\OHFHDOG×ù×HùLWLPOHLQVDQ×QKHPJHQHOW×EELKDVWDO×NODUKDNN×QGDELOJLVDKLELRODQKHPGHUXKVDO\DS×V×Q×GHùHUOHQGLUPH
WDQ×NR\PDD\×U×F×WDQ×\DSPDYHWHGDYLHWPHELOJLVLYH\HWNLVLQHVDKLS
RODQNLüLGLU
3VLNL\DWULKHNLPLNOLQLNNDUDUYHULFLRODUDNUXKVDùO×ù×HNLELLoLQGHNRRUGLQDV\RQXVDùODPDNWDG×U3VLNL\DWULNKL]PHWLQNDOLWHOLRODUDNYHULOHELOPHVLLoLQEDüYXUXGHùHUOHQGLUPHWHGDYLGLùHUELULPOHUH\|QOHQGLUPH
YHWHGDYL\LVRQODQG×UPDL]OHPYHUHKDELOLWDV\RQDüDPDODU×WDQ×PODQP×üW×U7×EELVUHoOHULGHùHUOHQGLUHUHNSVLNL\DWULNWDEORODUDLOLüNLQD\×U×F×
WDQ×\DSPDNWDQ×NR\PDNWHGDYL\LSODQODPDNLODoYHGLùHUWHGDYL\|QWHPOHULQLQ \DQ× V×UD X\JXQ J|UOHQ SVLNRWHUDSL\L X\JXODPDN YHYH\D
\|QOHQGLUPHNSVLNL\DWULX]PDQODU×Q×QVRUXPOXOXùXYH\HWNLVLLoLQGHGLU

3VLNRORJ.OLQLN3VLNRORJ

3VLNRORJ)HQ(GHEL\DWIDNOWHOHULQLQ\×OO×NSVLNRORMLE|OPQGHQ
PH]XQ ROPXü NLüLOHUH SVLNRORJ GHQLOPHNWHGLU 3VLNRORML OLVDQV HùLWLPL
V×UDV×QGD KDVWD J|UüPHVLQH GD\DO× X\JXODPDO× NOLQLN HùLWLP VSHUYL]\RQ YH\D \DS×ODQG×U×OP×ü VWDQGDUGL]H SVLNRWHUDSL HùLWLPL DOPDPDNWDG×UODU6RV\DOELOLPOHUDODQ×QGDWHRUL\HGD\DO×RODUDNEXHùLWLPL
DODQ SVLNRORJODU×Q VDùO×N DODQ×QGD WDQ× YH\D WHGDYL\H GD\DO× EDù×PV×]
YH ELUH\VHO X\JXODPD \DSPDODU× EHNOHQHPH] 7HPHO W×EEL ELOJLOHUL ROPDG×ù×QGDQ D\×U×F× WDQ× \DSPDODU× YH WHGDYL\L SODQODPDODU× YH VDùO×NO×
RODUDN\UWPHOHULEHNOHQPHPHOLGLU.OLQLNRUWDPODUGDSVLNL\DWULKHNLPL
LOHELUOLNWHUXKVDOKDVWDO×NODUDWDQ×NR\XOPDV×YHYHWHGDYLKL]PHWOHULV×UDV×QGDW×EELHNLELQELUSDUoDV×RODUDNoDO×ü×UODU$\Q×üHNLOGHNRUX\XFX
UXKVDùO×ù×YHUHKDELOLWDV\RQKL]PHWOHULQGHUXKVDùO×ù×HNLELLoHULVLQGH
\HUDO×UODU
.OLQLNSVLNRORJûXDQNLWDQ×PODPDGDOLVDQVHùLWLPOHUL]HULQHVRV\DOELOLPOHUDODQ×QGDNOLQLNSVLNRORML]HULQH\NVHNOLVDQVGRNWRUD\DSP×ü SVLNRORJODUD GHQLOPHNWHGLU 7UNL\H·GH \NVHN OLVDQV HùLWLPOHULQGHSVLNL\DWULNOLQLNOHULQDGLUHQNXOODQ×OPDNWDG×U2\VD$YUXSD3VLNRORJ
'HUQHNOHUL)HGHUDV\RQX ()3$ SVLNRORMLOLVDQVHùLWLPLQGHGDKLNOLQLN
HùLWLPLQ HVDV ROGXùXQX YH EX HùLWLPOHULQ GH ´VDùO×N NXUXPODU×QGDµ
\DS×OPDV× JHUHNWLùLQL EHOLUWPHNWHGLU 'LùHU ELU GH\LüOH KDVWD LOH NDUü×ODüPDGDQNOLQLNX\JXODPDROPDNV×]×Q\DS×ODFDNWHRUL\HGD\DO×GRNWRUD
SURJUDPODU×LOHNOLQLNSVLNRORMLGH\HWHUOLNND]DQ×ODPD]
 6RV\DO ELOLPOHU DODQ×QGD SVLNRORMLQLQ oHüLWOL \DQ GDOODU×QGD \NVHN
OLVDQV YH\D GRNWRUD SURJUDPODU×Q× WDPDPODP×ü RODQ SVLNRORJODUDYHULOHQ ELOLP X]PDQ× \D GD ELOLP GRNWRUX QYDQODU× LüOHWPH KXNXN YE
JLELGLùHUELOLPGDOODU×QGDYHULOHQDNDGHPLNQYDQODUDNDUü×O×NJHOPHNWHGLU%XNLüLOHUDNDGHPLNRUWDPG×ü×QGDVDùO×NNXUXOXüODU×QGDoDO×üPDN
LVWHGLNOHULQGH OLVDQV HùLWLPL DOP×ü SVLNRORJODU×Q J|UHY SR]LV\RQXQGD
oDO×üDELOLUOHU
.OLQLNSVLNRORJODUELOLPVHOJHoHUOLOLùLNDEXOHGLOPLüXOXVODUDUDV×WDQ×Q×UO×O×ù× RODQ VWDQGDUGL]H HùLWLPOHUGHQ JHoHUHN EHOJHOHQGLULOLUOHUVH SVLNL\DWUL KHNLPLQLQ \DVDO VRUXPOXOXùXQGD YH NRRUGLQDV\RQXQGD SVLNRWHUDSL\DSDELOLUOHU$\Q×üHNLOGHNRUX\XFXUXKVDùO×ù×YHUHKDELOLWDV\RQ
KL]PHWOHULQGHUXKVDùO×ù×HNLELLoHULVLQGH\HUDO×UODU.OLQLNSVLNRORJODU
GDSVLNRORJODUJLELEDù×PV×]YHELUH\VHORODUDNWDQ×NR\DPD]YHWHGDYL
\DSDPD]ODU

3VLNL\DWULKHPüLUHVL

6WDQGDUWKHPüLUHOLNHùLWLPLQLQ]HULQHSVLNL\DWULKHPüLUHOLùL\NVHN
OLVDQV× \DSDUDN X]PDQODüP×ü KHPüLUHOHUGLU %LULQFL EDVDPDN VDùO×N
NXUXOXüODU×QGDYHSVLNL\DWULELULPOHULQGHoDO×ü×UODU'DQ×üPDQO×NYHUPH
WDYVL\HOHUGHEXOXQPDUXKVDùO×ù×Q×QX]XQG|QHPOLNRUXQPDV×QGDGHVWHNYHUPHYHKHNLPLQ|QHUGLùLPHGLNDOWHGDYLOHULX\JXODPDJ|UHYOHULQL
\HULQH JHWLULUOHU 3VLNL\DWUL KHPüLUHVL ELOLPVHO JHoHUOLOLùL NDEXO HGLOPLü
XOXVODUDV×WDQ×Q×UO×O×ù×RODQVWDQGDUGL]HHùLWLPDOG×NODU×Q×EHOJHOHQGLUGLNOHULWDNGLUGHED]×SVLNRWHUDSL\DNODü×PODU×Q×SVLNL\DWULKHNLPLVRUXPOXOXùXQGDX\JXOD\DELOLUOHU
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+HPüLUH

3VLNL\DWULNKDVWDODU×QUXKVDùO×ù×HNLELWDUDI×QGDQ|QHULOHQJQON
EDN×PYHKHPüLUHOLNKL]PHWOHULQLYHUHQNLüLOHUGLU3VLNL\DWULNKDVWDO×NODU×QWDQ×YHWHGDYLDüDPDODU×QGDWHNEDüODU×QD\HUDODPD]ODU

6RV\DO+L]PHW8]PDQ×

5XK6DùO×ù×DODQ×QGDKL]PHWYHUPHNLoLQ|]HOHùLWLPDOP×üVRV\DO KL]PHW X]PDQ×G×U +DVWDODUD EDU×QPD JQGHOLN \DüDP HùLWLP
DODQODU×QGDGHVWHNROXUODU3VLNL\DWULKDVWDODU×Q×QVRV\DOVRUXQODU×Q
o|]PDüDPDV×QGDSVLNL\DWULKHNLPLVRUXPOXOXùXQGDJ|UHYDO×UODU3VLNL\DWULNKDVWDO×NODU×QWDQ×YHWHGDYLDüDPDODU×QGDWHNEDüODU×QD\HUDODPD]ODU6RV\DOKL]PHWX]PDQODU×ELOLPVHOJHoHUOLOLùLNDEXO
HGLOPLüXOXVODUDV×WDQ×Q×UO×O×ù×RODQVWDQGDUGL]HHùLWLPDOG×NODU×Q×EHOJHOHQGLUGLNOHULWDNGLUGHLOJLOLDODQGDED]×WHUDSL\DNODü×PODU×Q×SVLNL\DWULKHNLPLVRUXPOXOXùXQGDX\JXOD\DELOLUOHU

'DQ×üPDQODU

(ùLWLP IDNOWHOHULQLQ SVLNRORMLN GDQ×üPDQO×N YH UHKEHUOLN E|OPOHULQGHQPH]XQNLüLOHUGLU6DùO×NDODQ×G×ü×QGDEDüWDHùLWLPNXUXPODU×QGD ROPDN ]HUH GDQ×üPDQO×N YH UHKEHUOLN YHUPH J|UHYOHULQL
VWOHQLUOHU $\U×FD UXKVDO KDVWDO×ù× ROPD\DQ NLüLOHUH \DüDP VRUXQODU×\OD GDKD L\L EDüD o×NPDODU×Q× VDùODPDODU× LoLQ GDQ×üPDQO×N YHULUOHU %LULQFL EDVDPDN VDùO×N NXUXOXüODU×QGD DLOH KHNLPL SVLNL\DWUL
ELULPOHULQGHSVLNL\DWULKHNLPLGHQHWLPLQGHoDO×ü×UODU'DQ×üPDQO×NYH
UHKEHUOLNG×ü×QGDSVLNL\DWULNKDVWDO×NODU×QWDQ×YHWHGDYLVUHoOHULQGH
\HUDODPD]ODU'DQ×üPDQODUELOLPVHOJHoHUOLOLùLNDEXOHGLOPLüXOXVOD-
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UDV×WDQ×Q×UO×O×ù×RODQVWDQGDUGL]HHùLWLPDOG×NODU×Q×EHOJHOHQGLUGLNOHUL
WDNGLUGHLOJLOLDODQGDED]×WHUDSL\DNODü×PODU×Q×SVLNL\DWULKHNLPLVRUXPOXOXùXQGDX\JXOD\DELOLUOHU

g1(5ú/(5

 7UNL\H 3VLNL\DWUL 'HUQHùL RODUDN \XNDU×GD EHOLUWLOHQ J|UüOHULPL] GRùUXOWXVXQGD UXK VDùO×ù× KL]PHWLQLQ SVLNL\DWUL KHNLPL VRUXPOXOXùXQGD \UWOPHVL JHUHNHQ ELU HNLS KL]PHWL
ROGXùXQXYHGLùHUUXKVDùO×ù×oDO×üDQODU×Q×QWHNEDüODU×QDUXK
VDùO×ù×KL]PHWLYHUHPH\HFHùLQLYXUJXOX\RUX]$\U×FD6DùO×N
%DNDQO×ù×·Q×Q UXK VDùO×ù× KL]PHWL VXQDQ WP PHVOHNOHU LoLQ
J|UHY\HWNLYHVRUXPOXOXNWDQ×PODU×Q×LoHUHQELU\DVDJLULüLPLQLQROPDV×Q×Do×NoDGHVWHNOL\RUX]
 6×Q×UODU× \HWHULQFH EHOLUOHQPHGLùLQGH KDON×Q LVWLVPDU×QD \RO
DoDELOHFHN QLWHOLNWH RODQ UXK VDùO×ù× DODQ×QGD KL]PHW YHUHQ
PHVOHNOHULQJ|UHY\HWNLYHVRUXPOXOXNODU×Q×QYDWDQGDü×Q\DUDU×QDYHELOLPVHOWHPHOGHEHOLUOHQPHVLQGH7UNL\H3VLNL\DWUL
'HUQHùLRODUDNKHUWUONDWN×YHLüELUOLùLQHDo×NROGXùXPX]X
EHOLUWLUL]

'Ro'U'RùDQ<HüLOEXUVD

7UNL\H3VLNL\DWUL'HUQHùL*HQHO%DüNDQ×
7UNL\H3VLNL\DWUL'HUQHùL0HUNH]<|QHWLP.XUXOXDG×QD
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7h5.ú<(36ú.ú<$75ú'(51(øú
%$6,1$d,./$0$6,

36ú.ú<$75ú.%2=8./8./$5,17('$9ú6ú1'(1(852)(('%$&.
<g17(0ú1ú1(7.ú/(5ú9(62581/$5,
$UDO×N

·O×\×OODU×QVRQXLOH\HWPLüOL\×OODU×QEDü×QGDEH\LQGDOJDODU×
|UQWOHULQL \HQLGHQ NRüXOODQG×UPD YH üHNLOOHQGLUPH oDEDODU× EDü
J|VWHUPLüWLU %X oDO×üPDODU EDüODQJ×oWD JHYüHPH VDùODPD DPDF×\ODDOIDGDOJDODU×DNWLYLWHVLHùLWLPLYHNRQWUROHGLOHPH\HQHSLOHSVL
VDUD DODQ×QGDNHQGLQLJ|VWHUPLüWLUúüWHEXHùLWLPLüOHPLQH´((*
QHXURIHHGEDFNµDG×YHULOPLüWLU
1HXURIHHGEDFN 1) HùLWLPLNLüLQLQEH\LQGDOJDODU×Q×JHULELOGLULP
DUDF×O×ù×\ODüHNLOOHQGLUPH\HoDO×üPDV×G×U%XLüOHPV×UDV×QGDNLüLQLQ
NDIDGHULVLYHNXODNPHPHOHUL]HULQHHOHNWURGODUNRQXODUDNEH\LQ
DNWLYLWHOHULELUELOJLVD\DUDDNWDU×O×UYHJ|UQUKDOHJHWLULOLU%X\|QWHPQRUPDONRüXOODUGDEH\LQDNWLYLWHOHULPL]LQELOLQFLQGHROPDG×ù×P×] LoLQ RQODU× GHùLüWLUHPH\HFHùLPL] DQFDN RQODU× ELU ELOJLVD\DU
]HULQGH ROXüWXNODU×QGDQ VDQL\HQLQ ELUNDo ELQGH ELUL JLEL N×VD ELU
VUH VRQUD J|UHELOLUVHN RQODU× HWNLOH\HELOHFHùLPL] YH GHùLüWLUHELOHFHùLPL]YDUVD\×P×]HULQHGD\DQ×U%XGDELUWUNRüXOODQG×UPD
\|QWHPL LOH PPNQGU $PDo VUHùHQ JHULELOGLULP VDùOD\DUDN
GDKD VDùO×NO× EH\LQ GDOJDODU× ROXüWXUPDNW×U %X \|QWHP LODoOD WHGDYL\H DOWHUQDWLI RODUDN RUWD\D o×NP×ü ROXS JQP]GH GLNNDW
HNVLNOLùLDü×U×KDUHNHWOLOLN|ùUHQPHER]XNOXNODU×RWL]PIHOoNDID
WUDYPDODU× NRQWURO HGLOHPH\HQ VDUD DONRO YH PDGGH EDù×PO×O×ù×
GHSUHV\RQDQNVL\HWHREVHVLINRPSXOVLIER]XNOXNWUDYPDVRQUDV×VWUHVER]XNOXùXX\NXER]XNOXùXVSRUFXODUGDP]LV\HQOHUGH
GDQVo×ODUGD SHUIRUPDQV DUW×UPDN DPDF×\OD NXOODQ×ODELOHFHùL LOHUL
VUOPHNWHGLU

$QFDNWPEXDODQODUGD\DS×ODQoDO×üPDODUELOLPVHO
Do×GDQJoONDQ×WODUYHYHULOHUGHQ\RNVXQGXU
1HUHGH\VH\×OD\DN×QJHoPLüLRODQELUWHGDYL\|QWHPLQLQ
ELOLP GQ\DV×Q×Q JHQLüFH ELU NHVLPL WDUDI×QGDQ NDEXO J|UPHVLQL
VDùOD\DFDNoDO×üPDODU×QROPD\×ü×GüQGUFGU
3VLNL\DWULN\DGDQ|URORMLNUDKDWV×]O×NODUGDKDVWDODU×QWHNELU((*
|]HOOLNOHULQHVDKLSROGXNODU×Q×YDUVD\DUDND\Q×WHGDYLSURWRNROLOH
1)WHGDYLVLX\JXODPDQ×QVDN×QFDODU×ELOLQPHNWHGLU*UXSRUWDODPDODU×\DGDJHQHOOHüWLUPHOHULKHU]DPDQELUH\LQGHùHUOHUL\OH|UWüPH\HELOLU<DOQ×]FDHWNLVL]WHGDYLROPDQ×Q\DQV×UDWHGDYL\HEDùO×WHUV
HWNLOHU GH V|] NRQXVXGXU 8\JXQ ROPD\DQ 1) HùLWLPLQLQ HSLOHSVL
G×ü×QGDNLNOLQLNGXUXPODUGDGDWHUVHWNLOHUH\RODoDFDù×DüLNDUG×U
1)WHGDYLVLV×UDV×QGDJ|]OHQHQWHUVHWNLOHUDUDV×QGDGX\JXVDOGHùLüNHQOLNYHYRNDOWLNOHUEHGHQVHO\DN×QPDODUNDVVHùLUPHOHULDOW
×VODWPDX\NXER]XNOXNODU×REVHVLINRPSOVLIER]XNOXNEHOLUWLOHUL
ND\J×DWDù×VLQLUOLOLNGHSUHV\RQPL]DoGHùLüLNOLNOHULNRQXüPDER]XNOXNODU×YEVD\×ODELOLU.|WWHGDYLULVNOHULVDGHFH]DPDQYHSDUD
ND\E×ROPD\×SEXQXQ|WHVLQHGHX]DQDELOLU

hONHPL]GH1HXURIHHGEDFN\|QWHPLQLQJHQLüELOLPVHO
YHULOHUHGD\DQPDGDQYHKHUWUOKDVWDO×ù×QWHGDYLVLQGH

HWNLQELU\|QWHPRODUDNWDQ×W×ODUDNGHQHWLPVL]ELUüHNLOGH
X\JXODQPDV×WRSOXPUXKYHEH\LQVDùO×ù×Do×V×QGDQFLGGL
ELUWHKGLWROXüWXUPDNWDG×U
$PHULNDúODoYH*×GDúGDUHVL )'$ QHXURIHHGEDFNX\JXODPDODU×
LoLQ NXUDOODU NR\PXüWXU YH NXOODQ×ODFDN PDNLQHOHUOH X\JXOD\×F×ODU
LoLQ |OoWOHU EHOLUOHPLüWLU 1HXURIHHGEDFN X\JXODPDV× LoLQ )'$
RQD\× VDGHFH JHYüHPH YDNDODU×QGD YH DUDüW×UPD DPDoO× RODUDN
EHOLUOHQPLüWLU 2QD\ G×ü× NXOODQ×P DUDüW×UPDODU LoLQ YH |]HO L]QH
NRüXOODUDWDELGLUhONHPL]GHLVHEXX\JXODPDLOHLOJLOL\DVDOELUG]HQOHPHPH EXOXQPDPDNWD YH EX \|QWHPLQ GHQHWLPVL] NXOODQ×P×
|QHPOLELUKDONVDùO×ù×VRUXQXRODUDNJ|UQPHNWHGLU
g]HOOLNOH WHGDYLVLQGH ]RUOXN oHNLOHQ \DGD NHVLQ WHGDYL \|QWHPL
EXOXQDPD\DQ W×EEL GXUXPODUGD ELU oRN DOWHUQDWLI WHGDYL \|QWHPL
DUDüW×UPDF×ODU WDUDI×QGDQ GHQHQPHNWHGLU %LU WHGDYL \|QWHPLQLQ
ELOLPVHOYHNDEXOHGLOHELOLUROPDV×ROPDV×LoLQEDù×PV×]NLüLOHU\D
GDNXUXPODUWDUDI×QGDQoRNVD\×GDNDW×O×PF×]HULQGHHWNLQOLùLYH
JYHQLUOLOLùLQLQ NRQWUROO oDO×üPDODUOD J|VWHULOPLü ROPDV× JHUHNLU
1HXURIHHGEDFNWHGDYL\|QWHPLEX|OoWOHUHJ|UHGHùHUOHQGLULOGLùLQGHEXüDUWODU×\HULQHJHWLUHQDUDüW×UPDODU×QYHVRQXoODU×QROPDG×ù×
VDSWDQP×üW×U

%X\|QWHPKLoELUSVLNL\DWULNUDKDWV×]O×ù×QWHGDYLVLQGH
´LONV×UDWHGDYLVHoHQHùLROPD\×SµEDüYXUDQKHUKDVWD\D
EX\|QWHPLQX\JXODQPDPDV×JHUHNLU
hONHPL]GHED]×|]HOVDùO×NNXUXOXüODU×QGDSVLNL\DWULNUDKDWV×]O×NODU×QWHGDYLVLQGHEX\|QWHPOHULQLONEDüYXUDQKDVWD\DX\JXODQG×ù×
\DGDLONV×UDWHGDYLVHoHQHùLRODUDNVXQXOGXùXJ|UOPHNWHGLU7LFDULDPDoO×E|\OHELUX\JXODPDQ×Q\DS×OG×ù×Q×GüQGùP]LOJLOL
NXUXP\DGDNLüLOHUKDNN×QGD7UNL\H3VLNL\DWUL'HUQHùL·QLQ\DSP×ü
ROGXùX\DVDOJLULüLPOHUVRQXFXQGDEXNXUXPODUDFH]DODUYHULOPLüWLU$QFDNKDVWDODU×QYHKDVWDVDKLSOHULQLQNHQGLOHULLoLQ]DPDQND\E×QDYHPDGGL]DUDUDQHGHQRODELOHFHNX\JXODPDODU×DUDüW×UPDODU×
GDKDNROD\YHXFX]DVDùOD\DELOHFHNOHULWHGDYL\|QWHPOHULQLGHQHPHOHULWRSOXPVDùO×ù×Do×V×QGDQ|QHPOLGLU
+DVWDYHKDVWD\DN×QODU×LOHNDPXR\XQXQELOJLOHULQHVXQDU×]
6D\J×ODU×P×]OD

3URI'U%HQJL6HPHUFL

7UNL\H3VLNL\DWUL'HUQHùL
3VLNL\DWULYH0HG\D%LOLPVHOdDO×üPD%LULPL

8]'U0HKPHW<XPUX

7UNL\H3VLNL\DWUL'HUQHùL
0HUNH]<|QHWLP.XUXOXh\HVL
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7h5.ú<(36ú.ú<$75ú'(51(øú
%$6,1$d,./$0$6,

$0$d6ú/$+/$10$1,1.2û8//$5,1,%(/ú5/(0(.'(øú/
6ú/$+6,=/$10$2/0$/,

7%006LODK$OW.RPLV\RQX\×O×Q×QDùXVWRVD\×QGDQEX\DQD6LODK<DVDV×WDVDU×V×Q×J|Uü\RU7DVDU×Q×QLoHULùLLOHLOJLOLLNLNH]
EDV×QD\DQV×\DQWDUW×üPDODUROGX7UNL\H3VLNL\DWUL'HUQHùLGDKLOELUoRNVLYLOWRSOXPNXUXOXüXYHPHVOHN|UJWEXWDVDU×\DWHSNL
J|VWHUGL+HUELULQGHHOHüWLULOHULQGLNNDWHDO×QDFDù×Q×EHNOHUNHQROXPOXJHOLüPHOHUROGXùX\|QQGHKDEHUOHUJHOLUNHQRUWD\Do×NDQEHNOHQHQOHULQoRNG×ü×QGDKD\DON×U×NO×ù×ROGX6RQRODUDN\×O×DùXVWRVD\×QGDJQGHPHJHOHQWDVODNVLODKHGLQPH\LYHUXKVDWDO×P×Q×
NROD\ODüW×U×\RUWDü×QDQYHEXOXQGXUXODQVLODKVD\×V×Q×EHüHo×NDUW×\RUGX%XWDVDU×\DJ|VWHULOHQWHSNLOHUOH\HQLGHQNRPLV\RQODUDG|QHQ
WDVDU×L]OH\HQOHULüDüN×QO×ùDLWHQGHùLüLNOLNOHUOH\LQHJQGHPHJHOGL6L\DVLRWRULWHQLQV×N\DSW×ù×JLELWDVDU×Q×QRULMLQDOKDOLQLJ|UHELOPHN
YH]HULQHoDO×üPDNRODQDNO×GHùLO%XGXUXPHOHüWLULOHUH\|QHOLNRODUDNWDVDU×\×ROXüWXUDQODU×Q´WDVDU×Q×QLoHULùLQGHE|\OHELUüH\\RN
EDV×QDEDUW×\RUµJLEL\RUXPODU\DSPDODU×QDJHOHQWHSNLOHUHJ|UHED]×VVOHPHOHU\DS×OPDV×QDRODQDNYHUL\RU%XJQEDV×QD\DQV×\DQ
KDEHUOHUHEDNW×ù×P×]GDoRNGDKDUNWFELUGXUXPJ|U\RUX]<HQLVLODK\DVDWDVDU×V×QGD\DS×ODQGHùLüLNOLNOHUOHVLODKWDü×PDUXKVDW×
VD\×V×LNL\HVLODKEXOXQGXUPDUXKVDW×VD\×V×EHüHo×NDU×OP×üVLODKDOPDNLoLQKH\HWUDSRUXJHUHNOLOLùLNDOG×U×OP×üVDE×NDND\G×RODQODUD
VLODKODQPDL]QLYHULOPLüVLODKEXOXQGXUPD\Dü×\DüDoHNLOPLüYHLQWHUQHWWHVLODKUHNODP×\DSDELOPHQLQ|QDo×OP×üJ|UQPHNWHGLU
%XQXQ\DQ×QGD(PQL\HWYH0ú7·LQVLODKPKLPPDWYH\DEHQ]HUPDO]HPH\LNHQGLVL\DGDDUDF×üLUNHWOHUDUDF×O×ù×\ODLWKDOHWPHVLQLQ
VHUEHVWE×UDN×OPDV×Q×QWHPHOLüOHYLNDPXJYHQOLùLQLVDùODPDNRODQELUNXUXPXQDGHWDVLODKWLFDUHWLLOHXùUDüDQELUüLUNHWHG|QüPHVLQH
\RODo×OG×ù×L]OHQLPLYHUPHNWHGLU'LùHUGLNNDWoHNLFLELUQRNWDLVHUXKVDWEDüYXUXVX\DSDQNLüLQLQUXKVDWo×NDQDNDGDUDOW×D\VUH\OH
JHoHUOLROPDN]HUHVLODKHGLQPHL]QLND]DQPDV×HüGH\LüOHJHoLFLL]LQGLOHNoHVLQLLP]DODG×ù×JQVLODK ODU ×EHOLQHWDNDELOPHVLGLU5XKVDW
LüOHPOHULQLQJQLoLQGHEDüODW×ODELOHFHùLEHOLUWLOPHNWHD\LoLQGHWDPDPODQDFDù×|QJ|UOPHNWHGLU
%DV×QGD \HU DODQ KDEHUOHUH J|UH \DVD WDVDU×V×QGD GLNNDW oHNHQ ELU \HQL GHùLüLNOLN LVH \DOQ×]FD NDSDO× \HUOHULQ \DVDN NDSVDP×QD
DO×QPDV×EX\HUOHULQDo×NPHNDQODU×Q×QNDSVDPG×ü×QGDE×UDN×OPDV×G×U'LùHUELUGH\LüOHGùQVDORQODU×Q×QORNDQWDODU×QYVEDKoHOHUL
EDONRQODU×\DVDNNDSVDP×G×ü×QDo×NDU×OP×üW×Ug]HWOHEXWDVDU×´PDJDQGDNXUüXQXµDW×OPDV×Q×VHUEHVWE×UDNP×üW×U
7PEXG]HQOHPHOHUüXQXLüDUHWHWPHNWHGLU6LODKODQPDQ×Q|QQHJHoHQG]HQOHPHOHULQ\DS×OPDV×\HULQHVLODKODQPD\×GDKDGD
DUW×UDQWHüYLNHGHQPHüUXL\HWND]DQG×UDQEXEDùODPGDüLGGHWLQGHQHWLPVL]ELUELoLPGHLQVDQ\DüDP×QDNDVWHGHFHNG]H\GH\D\J×QODüPDV×QD]HPLQKD]×UOD\DQG]HQOHPHOHU\DS×OPDNWDG×U%XVRQGHUHFHUNWFYHDQODPO×G×U7HPHOLüOHYLONHLQVDQODU×Q×QJYHQOLùLQL
VDùODPDNWRSOXPVDOEDU×ü×JoOHQGLUPHNYHüLGGHWLQROPDG×ù×ELUGQ\D\DUDWPDNRODQGHYOHWLQLOJLOLNXUXPODU×Q×QüLGGHWLNROD\ODüW×UDQ
PHüUXODüW×UDQG]HQOHPHOHUL\DüDPDJHoLUPHVL]HULQGHFLGGLELoLPGHWDUW×ü×OPDV×JHUHNHQ|QHPOLELUQRNWDG×U
7RSOXPGDVLODKODQPDDUWW×NoDVLODKODLOLüNLOLVXoODU×QDUWW×ù×Q×J|VWHUHQ|UQHNOHULQYHYHULOHULQVD\×V×KHUJHoHQJQDUWPDNWDG×Ug]HOOLNOHJHOHQHNJ|UHQHNJLELNDYUDPODUODELUOHüHQVLODKODQPDQ×Q\DUDWW×ù×NOWUHO\DS×LoLQGH\DVDODUODVLODKODQPD\×NROD\ODüW×UPDNELUH\L
YHWRSOXPXRQDU×OPDV×JoELoLPGH\DUDOD\DQELUQRNWD\DWDü×\DFDNW×UûLGGHWLQJLGHUHN\D\J×QODüPDV×VLODK×QELUVRUXQo|]PH\|QWHPL
RODUDNNXOODQ×OPDV×VDOG×UJDQ×QNHQGLDGDOHWLQL\DUDWPDV×üLGGHWVDUPDO×Q×QGDKDGDE\PHVLQHNDO×F×ODüPDV×QD\RODoDFDNW×U

6D\×ODU×QGLOL

6LODKVRUXQXQXQXODüW×ù×NRUNXWXFXER\XWXELUH\VHOVLODKODQPDQ×QXODüW×ù×GHKüHWYHULFLUDNDPODUGDQGDJ|]OHPHNPPNQGU6RQ
QIXVVD\×P×YHULOHULQHJ|UH7UNL\H·GHRUWDODPDKHUNLüLGHQELULVLODKWDü×PDNWD\DGDEXOXQGXUPDNWDG×UhONHOHUHJ|UHVLODKDVDKLS
ROPDV×UDODPDV×QGD7UNL\HWPGQ\DONHOHULV×UDODPDV×QGDV×UDGDG×U5XKVDWO×YHUXKVDWV×]VLODKVD\×V×VRQ\×OGD\DNODü×N
NDWDUWP×üW×U+DOHQ7UNL\H·GHPLO\RQXQ]HULQGHUXKVDWO×VLODKROGXùXELOLQPHNWHGLU<DVDWDVDU×V×QGD\HUDODQVRQG]HQOHPHOHUOH
EXVD\×HQD]LNLNDWDUWDFDNW×U5XKVDWO×VLODKVD\×V×Q×QLNLNDW×QGDQGDKDID]ODRUDQGDUXKVDWV×]VLODKROGXùX|QJ|UOPHNWHGLU
&DQDO×F×ELUGLùHUYHULLVHFLQD\HWROJXODU×Q×Q\DU×V×Q×QDWHüOLVLODKODJHUoHNOHüPLüROPDV×G×U8PXW9DNI×·Q×QYHULOHULQHJ|UHKHU
\×O\DNODü×NELQNLüLVLODKOD|OPHNWHELQOHUFHVL\DUDODQPDNWDG×U$WHüOLVLODKODUODLüOHQHQVXoODU×Q\DNODü×NoWHLNLVLUXKVDWV×]oWH
ELULUXKVDWO×VLODKODUODLüOHQPHNWHGLU6LODKODQPDo×OJ×QO×ù×Q×QGHKüHWYHULFLER\XWODU×Q×QJQON\DüDPGDNDUü×P×]Do×NW×ù×DODQODUGDQELUL
DLOHLoLüLGGHWWLU6LODKODQPDDLOHLoLüLGGHWROD\ODU×Q×Q\DUDODQPDYH|OPOHUOHVRQXoODQPDV×QD\RODDoPDNWDLQWLKDUODU×NROD\ODüW×UPDNWDND]DVRQXFX|OPYH\DUDODQPDODUDQHGHQROPDNWDG×U$LOHLoLüLGGHWYHHü|OGUPH\OHVRQXoODQDQROD\ODU×Q\]GH·×QGD
VLODKNXOODQ×OP×üW×U$WHüOLVLODKEXOXQPDV×|OPULVNLQLHQD]NDWDUW×UPDNWDG×U6LODKODLüOHQHQFLQD\HWROD\ODU×Q×Q·L¶IDLOLPHoKXO·
NDOPDNWDG×U%XRUDQJHOLüPLüONHOHUGH·GXU



28 | 7UN×þ\H 3V×þN×þ\DWU×þ 'HUQHĊ×þ Bülteni | &×OW  6D\L  2010

BASIN AÇIKL AMAL ARI 

%DV×QDYHNDPXR\XQD\DQV×\DQ|UQHNOHUGHGHJ|UOGùJLELüLGGHWYH|OPOHUV×UDGDQODüPDNWDLQVDQODU|OPHNDUü×GX\DUV×]ODüPDNWDG×U
7P\D\×QYHX\DU×ODUDNDUü×QWRSOXPGDVLODKODQPDPHUDNYHLVWHùLKHUJHoHQJQDUWPDNWDG×U%XPHUDNYHLVWHNEX\DVDOG]HQOHPHOHUOHDGHWDWHüYLNHGLOPHNWHLQVDQODU×QDF×ODU×YH|OP]HULQGHQE\\HQ\HQLELUSD]DU×QWLFDULDODQ×QJHOLüWLULOPHVLQHoDO×ü×OPDNWDG×U
6L\DVLRWRULWH$PHULNDQVLODKüLUNHWOHULQLQWDOHSOHULQHER\XQHùPLüWLU7UNL\H·GHHQ\D\J×QRODUDNNXOODQ×ODQSRPSDO×WIHNHGLQPH\Dü×Q×Q·H
oHNLOPHVLLOHEXVLODKODQPDPHUDN×VDW×üDG|QüHFHNYHVLODKUHWLFLOHULQLQDPDoODU×\HULQHJHWLULOPLüRODFDNW×UúQVDQ\DüDP×Q×QELUPHWD\D
G|QüPHVLQLQELUWLFDULLOLüNLQLQQHVQHVLKDOLQHJHOPHVLQLQEHONLGHHQDF×YHUHQ|UQHNOHULVLODKHGLQPHQLQNROD\ODüW×U×OPDV×YH\D\J×QODüW×U×OPDV×\OD\DüDQDFDNW×U
hONHQLQSROLWLN|QGHUOHULQLQWRSOXPOLGHUOHULQLQVDQDWYHELOLPLQVDQODU×Q×QDWHüOLVLODKODUODNDPXR\XNDUü×V×QDo×NPDODU×EXQXQ\DQ×QGD
PHG\DQ×Q VLODKO× NDKUDPDQODU× |UQHN PRGHOOHU RODUDN VXQPDV× HQ L\L VRUXQ o|]P \|QWHPLQLQ |OGUPHN ROGXùX \DQ×OVDPDV×Q×Q \DUDW×OPDV×QDRODQDNYHUPHNWHGLU6RQ\DVDOG]HQOHPHOHUOHDWHüOLVLODKODUDXODüPDQ×QJLGHUHNNROD\ODüPDV×JLELELUoRNHWNHQüLGGHWVRUXQXQXQ
ER\XWODU×Q×GDKDGDDUW×UDFDNW×U
úQWHUQHWWHüLGGHWLQ|QQHJHoLOPH\HoDO×ü×O×UNHQ\DVDWDVDU×V×LOHELUOLNWHEXLOHWLüLPDUDF×Q×\D\J×QRODUDNNXOODQDQ|]HOOLNOHJHQoNXüDNODU
VLODKD|]HQGLULOPLüRODFDNW×U6DE×NDND\G×EXOXQDQNLüLOHUFHVLODKHGLQPHQLQNROD\ODüW×U×OPDV×YHVLODKHGLQPHV×UDV×QGDKHNLPOHULQELOLUNLüLOLN
UROQQNDOG×U×OPDV×LOHELUOLNWHüLGGHWVDUPDO×Q×QJLGHUHN\NVHOHFHùLDo×NW×U

7UNL\H3VLNL\DWUL'HUQHùLRODUDNWDOHSOHULPL]LELUNH]GDKD\LQHOL\RUX]

 7HPHODPDoYHVWUDWHMLELUH\VHOVLYLOVLODKODQPDQ×QNRQWURODOW×QDDO×QPDV×GHùLOELUH\VHOVLODKODQPDQ×Q|QOHQPHVLHüGH\LüOHELUH\VHO
VLODKV×]ODQPDROPDO×G×U
 %LUH\VHOVLODKODQPD\×|QOHPHNDPDF×\ODX]XQHULPOLYHHWNLOLELUHùLWLPSURJUDP×Q×QJHOLüWLULOPHVLYHGDKDID]ODJHFLNPHGHQ\DüDPD
JHoLULOPHVLJHUHNPHNWHGLU%XJHQLüNDSVDPO×HùLWLPSURJUDP×QGDRNXOGDQDLOH\HPHG\DGDQSROLWLNDF×ODUDVLYLOWRSOXPNXUXOXüODU×QGDQVLODKO×NXYYHWOHUHNDGDUKHUNXUXPYHRUWDPGDVLODKODQPDQ×QULVNOHULEDU×üWRSOXPXROPDGDVLODKV×]ODQPDQ×QUROLüOHQPHOLGLU
 5XKVDWODQG×UPDGDSUDWLNYHWHRULNHùLWLPLNDSVD\DQVHUWLILNDSURJUDP×WDUW×üPD\DDo×O×SJHOLüWLULOPHOLYH]RUXQOXKDOHJHWLULOPHOLGLU
 5XKVDWV×]VLODKODU×QND\×WDOW×QDDO×QDELOPHVLLoLQDFLO|QOHPOHUDO×QPDO×EHOLUOLELUVUHLoHULVLQGHUXKVDWV×]VLODKODUND\GDDO×QG×NWDQ
VRQUDUXKVDWV×]VLODKODUODLOJLOL\DSW×U×PODUNRQXVXQGDPHY]XDWDù×UODüW×U×OPDO×G×U
 7RSOXPXQEXDPDFDKD]×UKDOHJHOPHVLQLVDùODUNHQLONDG×PRODUDNKD]×UODQPDNWDRODQ\DVDOG]HQOHPHGH|QJ|UOHQVLODKODQPD\×
NROD\ODüW×UDQWPGHùLüLNOLNYHG]HQOHPHOHUGHQK×]ODYD]JHoLOPHOLGLU
 %X\DVDGDVLODKEXOXQGXUPD\Dü×VLODKHGLQHFHNPHVOHNJUXSODU×VLODKHGLQPHQLQJHUHNoHOHULRODELOGLùLQFHGDUDOW×OPDO×G×U
 7Dü×PDUXKVDWODU×N×V×WODQPDO×NDSVDP×GDUDOW×OPDO×EXOXQGXUPDUXKVDW×QDoHYULOPHOLDQFDN\DVDORODUDNL]LQYHULOHQ\HUOHUGHVLODK
EXOXQGXUXODELOPHOLGLU
 9DURODQDWHüOLVLODKODU×QWRSODQPDV×QD\|QHOLN\DVDOG]HQOHPHOHUEHNOHQPHGHQ\DS×OPDO×\HQL\DVDOG]HQOHPHOHUOHVLODKHGLQPHYH
EXOXQGXUPDNRüXOODU×]RUODüW×U×OPDO×VLODKODU×QLDGHHGLOPHVL\OHLOJLOL|]HQGLULFL|QOHPOHUDO×QPDO×G×U
 6LODKNDoDNo×O×ù×YHUXKVDWV×]VLODKHGLQPHQLQFH]DNDUü×O×NODU×DUWW×U×OPDO×HPQL\HWELULPOHULQLQHWNLQPFDGHOHVLVDùODQPDO×G×U
úOJLOLPHVOHN|UJWOHULQLQYHGHPRNUDWLNNLWOH|UJWOHULQLQNRQXKDNN×QGDNLJ|UüOHULYHKD]×UODG×NODU×UDSRUODUGHùHUOHQGLUPH\HDO×QPDO×G×U
6LODKHGLQPHNLVWH\HQOHULQ|QFHNLVXoODU×YHRODV×VXoHùLOLPOHULHPQL\HWELULPOHULQFHGLNNDWOLELUüHNLOGHVRUJXODQPDO×G×U
'Q\DQ×QJHOLüPLüKLoELUONHVLQGHROPD\DQ´VLODKUXKVDWODQG×UPDV×QGDKHNLPOHULQVRUXPOXOXNDOPDV×µX\JXODPDV×NDOG×U×OPDO×VLODK
UXKVDW×DOPDNLVWH\HQNLüLOHULQPXD\HQHOHULYHVLODKHGLQPHNDUDUODU×WHNKHNLPVRUXPOXOXùXQDE×UDN×OPDPDO×WHPHOVRUXPOXOXùXQ
HPQL\HWELULPOHULQGHROGXùXKHNLPOHULQVDGHFHW×EELPXD\HQHYHELOLUNLüLOLNX\JXODPDODU×Q×\UWWùD\U×ELUNXUXPVDOODüPD\DS×V×
WHVLVHGLOPHOLGLU
$OW\DüV×Q×U×\XNDU×oHNLOPHOLVW\DüV×Q×U×JHWLULOPHOLNLüL\HND\×WO×VLODKVD\×V×V×Q×UODQG×U×OPDO×G×U
6LODKYHPHUPLOHULQLQPXKDID]DV×YHGHQHWLPOHULQHLOLüNLQNRQWUROPHNDQL]PDODU×ROXüWXUXOPDO×G×U
6LODKEXOXQGXUPDQ×Q\DVDNROGXùX\HUOHULQNDSVDP×JHQLüOHWLOPHOLNDSVDPDNDPX\DDo×NWPDODQODUGDKLOHGLOPHOLGLU
0HG\DüLGGHWL|]HQGLUHQYHWHüYLNHGHQ\D\×QODUDL]LQYHUPHPHOLEXNRQXGDGX\DUO×YHVRUXPOXGDYUDQPDO×ELUH\VHOVLODKV×]ODQPD\×
|QHo×NDUDQHWNLQOLNOHUGHEXOXQPDO×G×U
.RQX\ODLOJLOLGRùUXGDQYHGROD\O×KHUWUORUWDPGD\DS×ODQUHNODPYHEHQ]HULSURJUDPODU\DVDNODQPDO×WHOHYL]\RQSURJUDPODU×QGD
VLODKODU×Q|]HOOLNOHELUVRUXQo|]PHDUDF×RODUDNJ|VWHULOPHVLQLQ|QQHJHoLOPHOLGLU

%L]UXKKHNLPOHUL\HQLQHVLOOHULQVRUXQODU×üLGGHWOHGHùLOWDUW×üDUDNNRQXüDUDNX]ODüDUDNYHKXNXNL\ROODUODo|]PH\L|ùUHQPLüYHEHQLPVHPLüROPDV×Q×DU]XHWPHNWHYHPHVOHN|UJWRODUDNEX\|QGHoDEDJ|VWHUPH\HGHYDPHWPHNWH\L]
$F×Q×QüLGGHWLQYH|OPOHULQUXKVDùO×ù×YHWRSOXPVDOEDU×ü]HULQH\×N×F×HWNLVLQLELOL\RUX]6LODKODQPD\×NROD\ODüW×UDQWP\DVDOG]HQOHPHOHUGHQGHUKDOYD]JHoLOPHVLQLVLODKV×]ODQPD\D\|QHOLNoDO×üPDODU×QK×]OD\DüDPDJHoLULOPHVLQLLVWL\RUX]
5XKVDùO×ù×Q×QJHOLüWLULOPHVLNRUXQPDV×YHUXKVDOVRUXQODU×Q|QOHQPHVLNRQXVXQGDLONV×UDGDVRUXPOXOXNKLVVHGHQEL]UXKKHNLPOHULWRSOXPXQWPQHXODüDQNDPSDQ\DODUODVLODKV×]ODQPDQ×Q|]HQGLULOPHVLQLNRQXLOHLOJLOLWP\DVDOG]HQOHPHOHULQEXDPDoODUOD\HQLGHQJ|]GHQ
JHoLULOPHVLQLWRSOXPXPX]YHWRSOXOXùXPX]DG×QDWDOHSHGL\RUX]
%XVRUXQDWRSOXPXQKLoELUNHVLPLQLQVHVVL]NDOPDPDV×Q×WDOHSHGL\RUX]
6D\J×ODU×P×]OD«
7UNL\H3VLNL\DWUL'HUQHùL0HUNH]<|QHWLP.XUXOX
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7h5.ú<(36ú.ú<$75ú'(51(øúYH$1.$5$7$%ú32'$6,
%$6,1$d,./$0$6,

73'YH$726LODK.DQXQX7DVDU×V×LOHLOJLOLRUWDNEDV×QWRSODQW×V×\DSW×
ûú''(76ú=6$9$û6,=6ú/$+6,=9(%$5,ûd,/%ú5'h1<$<$5$70$/,<,=
$UDO×NdDUüDPED

$QNDUD7DELS2GDV×YH7UNL\H3VLNL\DWUL'HUQHùL7%00úoLüOHUL.RPLV\RQX·QGDJ|UüOHQ6LODK
.DQXQX7DVDU×V×QHGHQL\OH$UDO×NWDULKLQGH$QNDUD7DELS2GDV×·QGDEDV×QWRSODQW×V×
G]HQOHGLOHU7RSODQW×GD$QNDUD7DELS2GDV×%DüNDQ×%D\D]×WúOKDQYH7UNL\H3VLNL\DWUL'HUQHùL
*HQHO6HNUHWHUL%XUKDQHWWLQ.D\DWDVDU×Q×QELUH\VHOVLODKODQPD\×NROD\ODüW×U×F×G]HQOHPHOHU
LoHUGLùLQHGLNNDWoHNHUHNVLODKHGLQPHQLQNROD\ODüW×U×OPDV×\ODüLGGHWNOWUQQGDKDGD
\D\J×QODüDFDù×Q×YXUJXODG×ODU

%DV×QGD \HU DODQ KDEHUOHU VLODK \DVDV×Q×Q LoHULùLQLQ LQVDQO×N DG×QD VRQ GHUHFH UDKDWV×] HGLFL PDGGHOHU LoHUGLùLQL 7%00 úoLüOHUL
.RPLV\RQX·QGDJ|UüOHQWDVDU×Q×Q0HFOLV·WHEXELoLPGH\DVDODüPDV×GXUXPXQGDONHGHüLGGHWYHVDOG×U×VXoODU×QGDDUW×üD\RODoDFDù×Q×SUREOHPo|]PH\|QWHPLRODUDNüLGGHWLQDUDoRODUDNGDVLODK×QGDKDNROD\NXOODQ×ODFDù×Q×J|VWHUL\RU+HNLPVRUXPOXOXùXPX]
EXGXUXPDNDUü×o×NPDP×]×VDYDü×QYHüLGGHWLQROPDG×ù×LQVDQODU×QIL]LNVHOUXKVDOYHVRV\DOVDùO×ù×Q×Q\D\J×QODüDQüLGGHWLoLQGH]DUDU
J|UPHGLùLELUGQ\DLoLQPFDGHOHHWPHPL]LJHUHNWLUL\RU%XQHGHQOHUOHGLUNLEXJQEXUDGDVL]GHùHUOLEDV×QPHQVXSODU×\ODJ|UüOHULPL]LYHGHùHUOHQGLUPHOHULPL]LSD\ODü×\RUX]«
<DNODü×N\×O×EXODQLQVDQO×NWDULKLQGHELQGHQID]ODVDYDü\DüDQP×üW×U%XKHU\×ODVDYDüGüPHVLDQODP×QDJHOLU%XUNWFGXUXPXQLQVDQO×ùDRODQPDOL\HWLQL|GHWWLùLEHGHOLDQOD\DELOPHNLoLQHOLPL]GHoRNID]ODYHULROGXùXQXKHSLPL]ELOL\RUX]%XKHVDED
EDNW×ù×P×]GDQHUHGH\VH\DüDP×QGDVDYDüJ|UPHPLü\DGDWDQ×NROPDP×üLQVDQ\RNJLELGLUúQVDQO×ùDE\NND\×SODUYHUGLUHQLNLQFL
GQ\DVDYDü×QGDQVRQUDNL´KX]XUYHEDU×üµRUWDP×QGDELOH DUDV× LULOLXIDNO×·QLQ]HULQGHVDYDüJHUoHNOHüPLüYHEX
VDYDüODUGDPLO\RQXQ]HULQGHLQVDQ|OPüWU·GHQVRQUDNL\×OODUGDo×NDQVDYDüODUYHoDW×üPDODU×Q|QFHNL\×OODUDJ|UHLNLNDW
DUWW×ù×V|\OHQPHNWHGLU%XVD\×ODU×QLoLQGHoHüLWOLONHOHUGHYDURODQNHQWüLGGHWLQLQYHNoNJUXSWHU|UL]PLQLQVD\×ODU×PHYFXWGHùLOGLU
ûLGGHWNOWUQQJHOLüPHNWHYH\D\J×QODüPDNWDROGXùXQXüLGGHWLQELUH\YHJUXSODU×QNHQGLDGDOHWOHULQL\DUDWPDNLoLQHWNLQNXOODQ×OG×ù×Q×VLODK×QEXVUHoWHHQ|QHPOLüLGGHWUHWHQDUDoROGXùXQXJ|U\RUX]6RQEHü\×OGDEXVDSWDPD\×\DSPDP×]DRODQDNYHUHQ
oRN|UQHNYDU<D\J×QELoLPGHYDUO×ù×Q×VUGUHQDLOHLoLüLGGHWNDG×QD\|QHOLNüLGGHWDUWDQ\RNVXOOXNLüVL]OLNYHHNRQRPLNNUL]OHLOLQWLOL
RODUDNDUWDQLQWLKDURUDQODU×WUDILNWH|INHOLGDYUDQ×üODU«6LODKHGLQPHQLQNROD\ODüW×U×OPDV×\ODVLODK×QEXVUHoOHUGHV×NNXOODQ×OPDV×DF×
YHULFLGHQH\LPOHULQ\DüDQPDV×NO×ù×Q×DUW×UDFDNW×U
6LODK<DVD7DVDU×V×VRQ\×OG×U\DüDPDJHoLULOPH\HoDO×ü×ODQYHVVOV|]FNOHUOHELU\DQ×OVDPD\DUDW×ODUDNNDPXR\XQGDPHüUXL\HW
ND]DQG×U×OPD\DoDO×ü×ODQVDùO×NWDG|QüPHùLWLPGHG]HQOHPHOHUNHQWVHOG|QüPYESURMHOHUGHQIDUNO×GHùLOGLU%XUDGDGDQHR
OLEHUDOSROLWLNDODUHNVHQLQGHLQVDQ×QJYHQOLNGX\JXVXYHWHKOLNHDOJ×V×YH\DüDP×Q×NRUXPDJGV]HULQGHQELUWLFDULLOLüNL\DUDW×OPDN
LVWHQPHNWHLQVDQODU×QJYHQOLNJHUHNVLQLPOHULPHWDODüW×U×OPDNWDG×U%X\DVDOG]HQOHPHOHULQDQDPRWLYDV\RQXXOXVODUDUDV×VLODKHQGVWULVLQH\HQLYHHWNLQELUSD]DU\DUDWPDNW×U%LUH\VHOVLODKODQPD\×WHüYLNHGHQEXG]HQOHPHOHUGHYOHWLQLQVDQODU×Q×NRUX\DPDG×ù×Q×YH
KHUNHVLQNHQGLNHQGLVLQLNRUXPDV×JHUHNWLùLQLEXVUHoWHGHYOHWLQDUDF×O×NHGHELOHFHùLQLJ|VWHUHQELUGXUXPROXüWXUPDNWDG×U
ûLPGLVRUX\RUX]ONHOHULQVLODKODQPD\DU×ü×Q×Q\DQ×QDELUGHELUH\VHOVLODKODQPDGDDUW×üD\RODoDELOHFHNEXG]HQOHPHOHULJHWLUPHQLQNDPXVDOELU\DUDU×YDUP×G×U"ûSKHVL]NL\RNWXU%XG]HQOHPHOHUGHQo×OJ×QO×NER\XWXQDYDUDQVLODKODQPD\DU×ü×QGDQ\DUDUODQDQ
KDONODUGHùLOVLODKüLUNHWOHULGLUVLODKWFFDUODU×G×UûLGGHWLQKLoELUVRUXQXQo|]PQHROXPOXNDWN×V×ROPD\DFDù×Q×ELOHQKHNLPOHURODUDN
KHUWUOVLODKODQPD\DNDUü×ROGXùXPX]XYHVLODKODQPD\×NROD\ODüW×UDFDNG]HQOHPHOHUHNDUü×PFDGHOHHWPH\LPHVOHùLPL]LQYHLQVDQO×ù×P×]×QJHUHùLVD\G×ù×P×]×NDPXR\XQDVD\J×ODU×P×]ODEHOLUWLUL]
$QNDUD7DELS2GDV×
7UNL\H3VLNL\DWUL'HUQHùL
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7h5.ú<(36ú.ú<$75ú'(51(øú
%$6,1$d,./$0$6,

+(.ú0(<g1(/ú.+(57h5'(1%$6.,9(ûú''(7ú.,1,<258=
7(+'ú7/(5ú19(6ú/$+/$5,1*g/*(6ú1'(6$ø/,.+ú=0(7ú9(5ú/(0(=
.DV×P

<×OODUG×U X]PDQO×N HùLWLPL DODQ KHNLPOHULQ \HWLüWLULOPHVLQGH YH
ELQOHUFH KDVWDQ×Q WHGDYLVLQGH E\N HPHNOHUL RODQ 'U +VH\LQ
6R\VDO úVWDQEXO·GD  WDULKL DNüDP VDDWOHULQGH PXD\HQHKDQHVLQGH WHGDYL HWWLùL ELU KDVWDV×Q×Q VDOG×U×V×QD XùUDP×ü
YHE×oDNODQP×üW×U 'HùHUOLPHVOHNWDü×P×]DDFLOüLIDODUYH\DN×QODU×KDVWDODU×YHWPKDON×P×]DJHoPLüROVXQGLOHNOHULPL]LLOHWL\RUKHUJHoHQJQKHNLPH\|QHOLNüLGGHWLQK×]ODDUWPDV×QDJ|]
\XPDQJHUHNOLWHGELUOHULDOPD\DQVRUXPOXOXNYHJ|UHYVDKLSOHULQLN×Q×\RUX]+DW×UODQDFDù×]HUH'U/WIL.×UGDU.DUWDO(ùLWLPYH
$UDüW×UPD+DVWDQHVL·QGH3HUüHPEHJQKHNLPOHUH\|QHOLNLNLD\U×üLGGHWROD\×GDKDPH\GDQDJHOPLüWL1HUHGH\VHKHPHQ
KHUJQYHKHUVDùO×NNXUXPXQGDWPVRUXPOXOXùXRDQGDVDùO×N
KL]PHWLVXQPDNRODQKHNLPOHUH\|QHOLNüLGGHWLQYHEXüLGGHWHùLOLPLQLQQHUHGHQND\QDNODQG×ù×YHQDV×OPHüUXODüW×U×O×SV×UDGDQODüW×U×OG×ù×
DSDo×NRUWDGDG×UPHYFXWVDùO×NSROLWLNDODU×YHRQXQX\JXOD\×F×ODU×
6RQ \×OODU×Q ONHPL] LoLQ NHQGLVLQL ELU ROJX üHNOLQGH GX\XUGXùX
HQ |QHPOL DODQ üLGGHWWLU %XQGD üDü×ODFDN ELU üH\ ROPDPDV× JHUHNLUdQNONHPL]LQLoLQGHEXOXQGXùXWRSOXPVDOVUHoWHVL\DVLLNWLGDUNHQGLVLQLüLGGHWNDYUDP×HWUDI×QGDNXUDUDNELoLPOHQGLUPHNWHGLU
(UJLQ YH NDGHULQH KNPHGHFHN HOHüWLUHO VRUJXOD\×F× ELU |]QH RODUDN\XUWWDüNXUXPVDOWDVDU×PGHQHWLPYHN×V×WODPDODUODoDO×üPD
KD\DW×QGD|]ONKDNODU×Q×QJDVSHGLOPHVLQGHQGLQOHPHFLKD]ODU×LOH
|]HO\DüDP×Q×QPDKUHPL\HWLQHWDFL]GHEXOXQXOPDV×QDNDGDUüLGGHWLQ
oHüLWOLELoLPOHULQHPDUX]E×UDN×OP×üW×U%LUH\LQELU\XUWWDüRODUDNVDKLS
ROGXùXKDNODUXQXWWXUXOXUNHQJoORODQ×QND]DQG×ù×ELU\DüDPELoLPLQLQNDQ×NVDW×OPD\DoDO×ü×OG×ù×J|UOPHNWHGLU7PEXQODUGHYOHWL
EDVN×F×ELUD\J×WDG|QüWUUNHQNDPXVDODODQGDüLGGHWLELU\DüDP
ELoLPLRODUDNEHQLPVH\HQJUXSYHNLüLOHULQoRùDOPDV×QDQHGHQROPXüWXU
*HQoOHULPL]HoRNNoN\DüODUGDQLWLEDUHQRNXOODUGDYHKDWWDWP
NDPXVDODODQGD\D\J×QELUELoLPGH\D]×O×YHJ|UVHOPHG\DDUDoODU×LOH
üLGGHWLQELUVRUXQo|]PHELoLPLRODUDNVXQXOGXùXLoWHQLoHNOWUHO
\DS×P×]DVLQGLULOGLùLJ|UOPHNWHGLU2ODùDQELUVRQXoRODUDNüLGGHW
ROD\ODU×KLoROPDPDV×JHUHNHQHùLWLPYHVDùO×NNXUXPODU×QDGDV×]P×üJQON\DüDP×QELUSDUoDV×KDOLQHJHOPLüWLU$UW×NHJHPHQOHULQ
üLGGHWWHQEHVOHQGLùLDQODü×ODQJL]OLJQGHPOHULQHKL]PHWHGHQ´|UWN
PIUHGDWµWPV×UODU×LOHGHüLIUHROPXüWXU
+HNLPOHUL KHGHI DOP×ü VDOG×U×ODU×Q DUW×ü×QGD JYHQOLN WHGELUOHULQLQ
HNVLNOLùLQLQ oRN GDKD |WHVLQGH VHEHSOHU ROGXùX Do×NoD RUWDGDG×U
g]HOOLNOHDü×U×KDVWD\NKDVWDEDü×QDD\U×ODQVUHQLQN×VDO×ù×VRQ
\×OODUGD WRSOXPGD PDGGH NXOODQ×P×Q×Q DUW×ü× D\U×FD HNRQRPLN NUL]
YHEXQDEDùO×RODUDN\RNVXOOXùXQYHDONROPDGGHNXOODQ×PV×NO×ù×YH
\D\J×QO×ù×Q×QDUWPDV×VRQ\×OG×UVLVWHPDWLNRODUDNLNWLGDUODUWDUDI×QGDQVDùO×NVLVWHPLQGHNLDNVDNO×NODU×QVXoOXVXRODUDNKHNLPOHULQYH
VDùO×NoDO×üDQODU×Q×QJ|VWHULOPHVLVDùO×NWDG|QüPSURJUDPODU×LOH
VHUEHVWSL\DVDHNRQRPLVLQLQKLoELUV×Q×UODPDROPDGDQX\JXODQPDV×
VRQXFXQGDKHNLPKDVWDLOLüNLVLQLQLüOHWPHPüWHULLOLüNLVLQHG|QüWUOPHVL JLEL HWNHQOHULQ GH |QHPOL YH EHOLUOH\LFL ROGXùXQX GüQPHNWH\L]

6DùO×NWD'|QüP3URJUDP×NDOLWHOLKL]PHWUHWLPL\HULQHKHNLPOHULQ|]ONKDNODU×Q×YHVD\J×QO×NODU×Q×D]DOWP×üDGHWDNLüLVHOELUVDOG×U×\DG|QüPüWU6DùO×N\|QHWLFLOHULVDùO×NNXUXPODU×Q×QVD\×YH
DOW\DS×HNVLNOLNOHULQLJL]OHPHNLoLQKHNLPOHULQYHKHNLPVD\×V×Q×Q\HWHUVL]OLùLQL|QHVUHQDo×NODPDODU\DSP×üYHGROD\O×GDROVDKHNLPOHUL
KDON×P×]DNDUü×KHGHIJ|VWHUPLüOHUGLU7DULKVHORODUDNHüLJ|UOPHGLN
EXGHQH\LPNLPLKDVWDYHKDVWD\DN×QODU×Q×QKL]PHWHXODüDPD\×QFD
KDNODU×Q×DUDPDDG×QDKHNLPOHULKHGHIDODQüLGGHWYHWHKGLGHEDüYXUPDODU×QDQHGHQROPXüWXU

9HULOHUVDùO×NoDO×üDQODU×Q×QüLGGHWHXùUDPDV×NO×ù×Q×Q
DUWW×ù×Q×J|VWHUL\RU

+HNLPOHU NIU YH KDNDUHW JLEL V|]HO üLGGHWH DüDù×OD\×F× GDYUDQ×üODUDV|]HOYH\D\D]×O×WHKGLWGDYUDQ×üODU×YHGDUS\DUDODPDKDWWD
|OPOHVRQXoODQDQIL]LNVHOüLGGHWROD\ODU×\ODNDUü×ODüPDNWDG×UODU,VSDUWD%XUGXU 7DELS 2GDV×·Q×Q  \×O×QGD \DSW×ù× ELU DUDüW×UPD\D
J|UH
dDO×üPD\DüDPODU×ER\XQFDHQD]ELUGHIDüLGGHWLoHUHQROD\D
WDQ×NROGXùXQXV|\OH\HQVDùO×NoDO×üDQ×RUDQ×LNHQEXQODU×Q
·HQD]ELUGHIDüLGGHWHPDUX]NDOP×üW×U
+DVWDYHKDVWD\DN×QODU×DPD|]HOOLNOHHUNHNOHUüLGGHWX\JXODPDNWDG×UûLGGHWX\JXOD\DQODU×Q·V×KDVWDYHKDVWD\DN×Q×G×U
6DGHFHKDVWDODU×QX\JXODG×ù×üLGGHWLQRUDQ×LVHFLYDU×QGDG×U
%XQODU×QDUDV×QGDGDLOHHQID]ODKDVWD\DN×Q×J|UOPHNWHGLU
ûLGGHWX\JXOD\DQODU×Q·VLQLHUNHNOHUROXüWXUPDNWDG×U·\×
·H  WDPDPOD\DQ JUXS LVH VDùO×N LGDUH YH \|QHWLFLOHULGLU 6DùO×N
oDO×üDQODU×QDX\JXODQDQüLGGHWLQQVDùO×NLGDUHFLOHULJHUoHNOHüWLUPLüOHUGLU
- <DOQ×]FD\×O×LoLQGHoDO×üW×NODU×NXUXPGDüLGGHWLoHUHQHQ
D]ELUROD\DWDQ×NROGXùXQXV|\OH\HQVDùO×NoDO×üDQ×RUDQ×LNHQ
EXQODU×Q ·L üLGGHWH PDUX] NDOP×üW×U .DG×QODU DUDV×QGD EX RUDQ
 HUNHNOHU DUDV×QGD LVH ·G×U .DPX VDùO×N KL]PHWLQGH oDO×üDQX]PDQKHNLPOHUDUDV×QGDEXRUDQ|]HOVDùO×NKL]PHWOHULQGHoDO×üDQX]PDQKHNLPOHUDUDV×QGD·WLU+HPüLUHOHUDUDV×QGD
 KHNLP YH KHPüLUH G×ü×QGD NDODQ VDùO×N SHUVRQHOL  DUDV×QGD
·WLU 3UDWLV\HQ X]PDQ \D GD DVLVWDQ ROVXQ KHU JUXSWD üLGGHWHPDUX]NDOPDRUDQ×NDG×QODUGDHUNHNOHUGHQoRNGDKDID]ODG×U
(QID]ODüLGGHWHPDUX]NDODQJUXSLVHLOHNDG×QSUDWLV\HQ
KHNLPOHUGLU
 g]HOOLNOH NDPXGD oDO×üDQ KHNLPOHUGH NDG×QODUGD YH JHQo
KHNLPOHUGHüLGGHWHPDUX]NDOPDV×NO×ù×Q×Q\NVHNROGXùXJ|UOPHNWHGLU
úVWDQEXO·GD\DS×ODQELUDUDüW×UPDGDLVH $UHQ$ 6DùO×N
oDO×üDQODU×Q×QV|]OVDOG×U×\DXùUDPDRUDQ×)L]LNVHOVDOG×U×\DXùUDP×üRODQODU×QRUDQ×LVH+HPHQKHUJQIL]LNVHO\DGD
V|]HOVDOG×U×\DXùUDG×ù×Q×V|\OH\HQOHULQRUDQ×%XQODU×QSROLVH
ELOGLULOPHRUDQ×GDYDDo×OPDRUDQ×RODUDNEHOLUOHQPLüWLU
gWH\DQGDQELUoRNDUDüW×UPDGDSVLNL\DWULKHNLPOHULQLQGDKDV×N
üLGGHWHXùUDG×ù×YXUJXODQPDNWDG×U7UNL\H·GHSVLNL\DWULNOLQLNOHULQLQ
ELUoRùXQGDKL]PHW\NQQE\NE|OPQV×UWOD\DQDVLVWDQODU×Q
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PHVOHN\DüDPODU×ER\XQFDüLGGHWHXùUDPDV×NO×NODU×Q×DUDüW×UDQELU
oDO×üPDGD $OW×QEDüYHDUN 
3VLNL\DWUL DVLVWDQODU×Q×Q ·VL DVLVWDQO×N VUHVLQFH V|]HO
  IL]LNVHO   YH\D KHP V|]HO KHP GH IL]LNVHO  
üLGGHWHXùUDUNHQ·XKDILIRUWDYH\DDù×UüHNLOGH\DUDODQG×ù×
VDSWDQP×üW×U
3VLNL\DWULDVLVWDQODU×QD\|QHOLNüLGGHWRUDQODU×ROGXNoD\NVHNROPDV×QDNDUü×Q\DOQ×]FD·LKXNXNL\ROODUDEDüYXUPDNWDG×U

6DùO×NoDO×üDQODU×Q×Q·VLNHQGLVLQH\DS×ODQüLGGHW
NRQXVXQGDüLND\HWoLROPDP×üW×U

+HNLPOHULüOHULQLND\EHWPHWHNUDUOD\DQVDOG×U×ODUDNDUü×JYHQOLNOHULQLQVDùODQDPD\DFDù×YHNHQGLOHULQH\|QHOLNKXVXPHWH\RODoPDPDN ND\J×V×\OD ELUH\VHO RODUDN GDYDF× ROPDNWDQ NDo×QPDNWDG×U
%LUH\VHORODUDNGDYDF×ROXQPDG×ù×GXUXPODUGD]DPDQ]DPDQROD\×Q
\DUJ×WDUDI×QGDQELUNDPXGDYDV×RODUDNHOHDO×QPDPDV×VXoLüOH\HQ
NLüLOHULQVHUEHVWNDOPDV×QDQHGHQROPDNWDG×UúüOHQHQEHQ]HUVDOG×U×
VXoODU×QGDKHNLPLQ6DùO×N%DNDQO×ù×oDO×üDQ×RODUDNKDVWDQHGHJ|UHY \DSW×ù× V×UDGD YH J|UHYLQGHQ ND\QDNODQDQ ELU LüOHP QHGHQL\OH
RUWD\Do×NP×üROPDV×GLNNDWHDO×QPDNV×]×Q\DOQ×]FDNLüLQLQPDùGXU
ROGXùXEDVLWELUHWNLOLH\OHP PHVVLUILLO RODUDNHOHDO×QG×ù×YHNDPX
GDYDV×Do×OPDG×ù×ELUoRN|UQHNYDUG×U$\U×FDKHNLPOHUYHVDùO×NoDO×üDQODU×EXVDOG×U×ODU×oRùXQOXNODKL]PHWYHUGLNOHULLQVDQODU×NRUXPDN
DO×üNDQO×NODU× ROGXùXQGDQ \D GD LüOHULQLQ VHYLPVL] ELU WDUDI× RODUDN
J|UPHOHULQGHQGROD\×üLND\HWHWPHPHNWHGLUOHU
ûLND\HWoLROPDPDQ×QELUQHGHQLGHPHVHOHQLQELUH\VHOGHùLOVRV\RHNRQRPLNNRüXOODUGDQEHVOHQGLùLQLQNDYUDQPDV×QGDQROVDJHUHN
+HNLPOHULQ  ·L WRSOXPGD üLGGHWLQ \D\J×QODüPDV×Q×Q HQ |QHPOL
LONoVHEHELRODUDNHNRQRPLNV×N×QW×ODU×VRV\RNOWUHOSUREOHPOHUL
HùLWLPSUREOHPOHULQLJ|VWHUPLüOHUGLU%XSUREOHPOHULNLüLOHULQGHYOHW
\|QHWLPLYHDGDOHWVLVWHPLQHJYHQVL]OLùLPHG\DQ×Q\DQO×YH\DQO×ü\D\×QODU×LüVL]OLNYHONHPL]GHNLWHU|UROD\ODU×L]OHPHNWHGLU7P
QHGHQOHU DUDV×QGD WRSOXPGD üLGGHWLQ HQ ID]OD \D\J×QODüPD VHEHEL
RODUDNLOHHNRQRPLNV×N×QW×ODUGLOHJHWLULOPLüWLU

1HGHQüLGGHW

6DùO×NoDO×üDQODU×QDüLGGHWX\JXODQPDV×V×NO×NODWHGDYLGHQPHPQXQL\HWVL]OLNPXD\HQHV×UDV×QGDID]ODEHNOHPHJHFLNPHKLVVLN|W
KDEHU DOPD PXD\HQH V×UDV×QGD LKPDO HGLOPH GüQFHVL üLGGHW
X\JXOD\DQ NLüLQLQ DONRO YH\D X\XüWXUXFX HWNLVL DOW×QGD ROPDV× JLEL
VHEHSOHUOH RUWD\D o×NPDNWDG×U  7P EX JHUHNoHOHULQ DOW×QGD \DWDQ
DüDù×GDDo×NOD\DFDù×P×]VL\DVLLNWLGDU×QVRQ\×OODUGDK×]YHUGLùLVRV\RHNRQRPLNSROLWLNDODUG×U
6DùO×NWD'|QüP3URMHVLQLQ\DUDWW×ù×ROXPVX]VDùO×NRUWDP×
YH ]RUODüW×U×OP×ü oDO×üPD NRüXOODU×Q× |QHPOL YH EHOLUOH\LFL ELU HWNHQ
RODUDNJ|UPHNWH\L].DPXVDùO×NKL]PHWOHULQGHQLFHOLNVHOL\LOHüPHOHU
ROPDNODELUOLNWH\DS×ODQGHùLüLNOLNOHULQQHWVRQXFXQLWHOLNVL]YHNDOLWHVL]KL]PHWUHWLPLROPXüWXUgUQHùLQ
3HUIRUPDQV VLVWHPLQLQ EDVN×V× DOW×QGD RODQ KHNLP GDKD oRN
KDVWDEDNDELOPHNLoLQKDVWDODU×QDGDKDN×VDVUHD\×UPDN]RUXQGD
NDOPDNWD NHQGLVLQH D] ]DPDQ D\U×ODQ KDVWDGD LVH L\L EDN×OPDG×ù×
KLVVLX\DQG×UDUDNJHUJLQOLN\DUDWPDNWDG×U+DVWDKHNLPLOLüNLVLQGHQ
LüOHWPHPüWHULLOLüNLVLQHJHoLOPHVLKDVWDODU×GDKDoRNWDOHSNDUYH
LVWHGLNOHULROPDG×ù×QGDGDüLGGHWHEDüYXUXUKDOHJHWLUPHNWHGLU
 6RV\DO *YHQOLN .XUXPX·QXQ 6*.  YHULOHQ KL]PHWH \DSW×ù×
|GHPHOHULV×Q×UODQG×UPDV×KHNLPLQPHVOHNL|]HUNOLùLQLRUWDGDQNDOG×UP×üW×U*HUHNOLROGXùXKDOGH\DS×OPDV×JHUHNHQWHWNLNOHULoLQEHNOHPHN]RUXQOXOXùXKDVWDODU×Qo|]PHXODüPDVUHOHULQLX]DWP×üW×U
gGHQPH\HQKL]PHWOHULQPDVUDI×KDVWDQHOHUHNDOG×ù×LoLQPDVUDIODU×
D]DOWPDNDPDF×\ODVXQXODFDNKL]PHWLQNDOLWHVLGüPüWU
²6DùO×NWD'|QüP3URMHVL·QLQGHELUSDUoDV×RODQ|]HOOHüWLUPHKHNLPH\|QHOLNüLGGHWLQDUW×ü×QGDELUEDüNDWHWLNOH\LFLXQVXUGXU

.DPX \DUDU× J|]HWLOPHGHQ |QFHOLùL QH ROXUVD ROVXQ ´|]HOOHüWLUPHµRODQSROLWLNDODUODNDPX\DD\U×ODQND\QDNODUD]DOW×OPDNWD|QHPVL]KDOHJHWLULOPHNWHNDPXND\QDNODU×|]HOVDùO×NVHNW|UQHDNWDU×OPDNWD|WH\DQGDQNDPXGDNLVDùO×NoDO×üDQODU×VDùO×N\|QHWLFLOHULQFH
VUHNOL üHNLOGH KHGHI KDOLQH JHWLULOPHNWHGLU *YHQOLN EDN×P×QGDQ
\LQHNDPXVDOVDùO×NDODQ×|]HOVDùO×NDODQ×QGDQGDKDN|WGXUXPGDG×U.DPXVDOVDùO×NDODQ×QGDoDO×üDQODU|]HOVDùO×NKL]PHWLYHUHQ
NXUXPODUGD oDO×üDQODUD J|UH GDKD X]XQ VUH oDO×üPDODU×QD GDKD
ID]ODKDVWD\DEDNPDODU×QDKL]PHWYHUPHOHULQHGDKDD]PDGGLJHOLU
HOGHHWPHOHULQHGDKDD]Lü\HULVDùO×NYHJYHQOLNWHGELUOHULQHVDKLS
ROPDODU×QDUDùPHQLü\HUOHULQGHGDKDID]ODüLGGHWHPDUX]NDOPDNWDG×UgUQHùLQ\XNDU×GDGDEDKVHWWLùLPL]ELUoDO×üPDGD ,VSDUWD%XUGXU
7DELS2GDV× EHOLUWWLùLPL]JLELNDPXVDùO×NKL]PHWLQGHoDO×üDQX]PDQKHNLPOHUDUDV×QGDüLGGHWHPDUX]NDOPDV×NO×ù×
LNHQ|]HOVDùO×NKL]PHWOHULQGHoDO×üDQX]PDQKHNLPOHUDUDV×QGD
EXRUDQ·WLU
²6RV\RHNRQRPLNNUL]OHU\RNVXOOXNLüVL]OLNDONROPDGGH
NXOODQ×P×Q×Q\D\J×QODüPDV×LüNHQFHX\JXODPDODU×QDYHDUG×DUNDV×
NHVLOPH\HQoDW×üPDODUVRQXFXüLGGHWHPDUX]NDOPDYHüLGGHWLELU
\DüDPELoLPLo|]PRODUDNJ|UPHRUDQ×Q×QJLGHUHNDUWPDV×GDKHNLPH\|QHOLNVDOG×U×ODU×QHQ|QHPOLQHGHQOHULDUDV×QGDG×U
6DùO×N\|QHWLFLOHULYHVL\DVL\HWNLOLOHUVDùO×NVRUXQODU×Q×QQHGHQLRODUDNKHNLPOHULJ|UPHNYHJ|VWHUPHNHùLOLPLQGHGLUOHU6L\DVL
LNWLGDUYHNLPL\DQGDü\|QHWLFLOHUVDùO×NDODQ×QGDNL\DS×VDOHNVLNOLNOHU
YHND\QDN\HWHUVL]OLùLQLQQHGHQROGXùXVRUXQODU×QVWQNDSDWPDN
LoLQSRSOLVWSROLWLNDODUYHX\JXODPDODUEHQLPVHPLüKHNLPOHULKDONDNDUü×WYHNDUü×ELUPHVOHNJUXEX\PXüJLELJ|VWHUHFHNWXWXPYH
GDYUDQ×üODUVHUJLOHPLüOHUGLU
gUQHùLQ
+HNLPOHULQPXD\HQHKDQHDoPDYH|]HOVDùO×NVHNW|UQGHoDO×üPDJLELKDNODU×Q×RUWDGDQNDOG×UDQ7DPJQ\DVDV×Q×QNLPLPDGGHOHULQLQ$QD\DVD0DKNHPHVL·QLQ\UWPH\LGXUGXUPDNDUDU×LOHKXNXND
D\N×U× EXOXQPDV× ]HULQH VL\DVL LNWLGDU YH \DQGDüODU×QFD DGHWD ELU
LQWLNDP GX\JXVX LOH KDON× KHNLPOHUH NDUü× N×üN×UW×F× KHNLP VD\J×QO×ù×Q× ]HGHOH\LFL Do×NODPDODU \DS×OP×ü KHNLPOHU ]HULQGHNL EDVN×ODU
DUWW×U×OP×üW×U.DUDU×QKHPHQVRQUDV×QGDDOHODFHOHKD]×UODQDQ\|QHWPHOLNOHUOHDQD\DVDOKDNODULKODOHGLOPLüPXD\HQHKDQHDoPDNQHUHGH\VHLPNDQV×]KDOHJHWLULOPLüWLU
*HoLFLJ|UHYOHQGLUPHOHUX\JXQVX]DWDPDODUVUJQOHUPHFEXUL
KL]PHWX\JXODPDODU×QDEUDQüG×ü×Q|EHWOHUoDO×üPDVDDWOHULQLQX]DW×OPDV× PXD\HQHKDQH NDSDWPDODU YH WHKGLWNDU VRUXüWXUPDODU JLEL
\HS\HQLEDVN×YHüLGGHWDUDoODU×HNOHQPLüWLU
1H \D]×N NL WUDMHGL\OH VRQODQDELOHFHN ELU NDED NRPHGL\L DQG×UDQKHNLPOHULQ PDUX]NDOG×ù×EXoRN\|QOüLGGHWHQJHOOHQHPHGLùL JLEL QHUHGH\VH NDPXR\XQGD RODùDQELU GXUXPPXü JLEL
NDUü×ODQP×üW×U dQN \DüDQDQODU \HQL ELU GHQH\LP GHùLO PDDOHVHI\×OODUG×UVUHQEDVN×ODU×QKDNJDVSODU×Q×QGHYDP×JLELNDEXOOHQLOPLüGH\LP\HULQGH\VHüLGGHWLQNXUXPVDOODüPDV×QDP×QD
ELUWH\LWROPXüWXU
2ODùDQVWYHJHUoHNDQODPGDHüLJ|UOPHGLNEXEDVN×YHüLGGHW
LOHKHNLPOHUH\|QHOLNELUH\VHOVDOG×U×ODU×QDUW×ü×QGDNLLOLüNLWHUHGGWH
\HUE×UDNPD\DFDNGHQOLDo×NW×U$\Q×]DPDQGDEXLOLüNLVDùO×N\|QHWLFLOHULQLQVDùO×NNXUXOXüODU×QGDNLüLGGHWROD\ODU×Q×J|UPH]GHQJHOHUHN
FLGGL\HDOPD\×SQHGHQ|QOHPDOPDG×NODU× " VRUXVXQXQGD\DQ×W×G×U
DVO×QGD

8\DU×\RUX]

0HVOHùLPL]L PHVOHNWDüODU×P×]× KHGHI DODQ VDOG×U×ODU×Q QHUHGH\VH
VLVWHPDWLN ELU üHNLOGH DUWW×ù×Q× J|]OHPOHPHNWH YH ]QW GX\PDNWD\×]'DKDYDKLPRODQ×LVH6DùO×NWD'|QüPLOHVDùO×NVLVWHPLQLQ
NXUXPVDO YH \DS×VDO ELU \HQLOHQPH\H JHOLüPH\H HYULOPHVL \HULQH
NHOLPHQLQWDPDQODP×\ODNDPXVDODODQGDJLGHUHN\D\J×QODüDQüLGGHWLQVDùO×NVLVWHPLQGHGH|]PVHQPHVLYHEHQLPVHQPHVLQHKL]PHWHWPLüWLU
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<HWNLOLOHULoLQKHNLPOHUH\|QHOHQVDOG×U×ODU×JHUoHNKDOHJHWLUPHQLQRQX|QHPVHPHOHULQL\DGDRQDLOJLJ|VWHUPHOHULQLVDùODPDQ×Q
×VUDUODVUGUOPHNWHRODQ´6DùO×NWD'|QüP3URJUDP×µQ×GXUGXUPDODU×Q×Q\ROXQHGLU"
%XSURJUDPODQHKHGHIOHQPHNWHGLUNLKDON×P×]YHVDùO×NoDO×üDQODU×\RNVXOODü×UNHQLüVL]NDO×UNHQVDùO×NKL]PHWOHULQGHQID\GDODQDPD]NHQ \DUDODQ×UNHQ |OPOH WHKGLW HGLOLUNHQ YH KDWWD |OGUOUNHQ EX
DF×PDV×]SROLWLNDODUDKHUJQ\HQLELULVLQLHNOHPHNWHGLUOHU"
7PVDùO×NoDO×üDQODU×JLELEL]SVLNL\DWULKHNLPOHULGHVWOHQGLùLPL] VRUXPOXOXùXQ ELOLQFL\OH FHVDUHWOH YDNDUOD NDUDUO×O×NOD
PDUX]NDOG×ù×P×]KHUWUGHQEDVN×YHüLGGHWHUDùPHQLPNDQODU
|OoVQGHRODELOHFHNHQYHULPOLüHNLOGHVDùO×NKL]PHWOHULQHRODQ
NDWN×P×]×VUGUPHNWH\L]%XX\VDOELUUXKKDOL\DGDWHVOLPL\HWoL
ELUGQ\DJ|UüQGHQGHùLOHùLWLPLPL]ER\XQFDDOG×ù×P×]W×SWHUEL\HVLKDON×P×]DNDUü×WDü×G×ù×P×]VRUXPOXOXNELOLQFLYH\DSW×ù×P×]LüLQFLGGL\HWLQGHQND\QDNODQPDNWDG×U$QFDNEXWXWXPXPX]
FLGGL\HWVL]SROLWLNDODUDX\XPVDùOD\DFDù×P×]VHVVL]NDODFDù×P×]
DQODP×QDGDJHOPHPHOLGLU

7DOHSYH|QHULOHULPL]

*YHQOLoDO×üPDRUWDPODU×\DUDW×OPDO×G×U6LODKODU×QYHWHKGLWOHULQ
J|OJHVLQGHVDùO×NKL]PHWLYHULOHPH]
6DùO×N\|QHWLFLOHULYHVL\DVL\HWNLOLOHUVDùO×NVRUXQODU×Q×QQHGHQL
RODUDNKHNLPOHULJ|UPHNYHJ|VWHUPHWXWXPXQGDQYD]JHoPHOLJHUoHNoLSROLWLNDODUUHWPHOLGLU
6DùO×NLGDUHFLOHULYH\HWNLOLOHUVDùO×NoDO×üDQODU×QD\|QHOLNüLGGHWWHKHNLPOHUHVDKLSo×N×F×WXWXPODULoLQGHROPDO×G×U
8\JXODQDQ´6DùO×NWD'|QüP3URMHVLµQGHQELUDQ|QFHYD]JHoLOPHOLYH6RV\DO'HYOHWDQOD\×ü×QDX\JXQVRV\DOVDùO×NSROLWLNDODU×
GHYUH\H NRQPDO×G×U +HUNHVH HULüLOHELOLU NDOLWHOL HüLW VDùO×N KL]PHWL
YHULOHFHNG]HQOHPHOHU\DS×OPDO×G×U
6RV\DODGDOHWVL]OLNDoO×N\RNVXOOXNRUWDGDQNDOG×U×OPDO×LüVL]OLN
|QOHQPHOLGLU
7RSOXPVDOEDU×üVDùODQPDO×G×U
6DùO×NoDO×üDQ×QD\|QHOLNVDOG×U×\DNDUü×VXoXQ\HQLGHQWDQ×PODQPDO×YHEXVXoODUDYHULOHFHNFH]DODUDù×UODüW×U×OPDO×G×U

6RQXoRODUDN

6L\DVLLNWLGDUYHGHVWHNoLVLVDùO×N\|QHWLFLOHULQL\UWWNOHULSROLWLNDODU×Q KHNLPOHUH NDUü× EHQLPVHQHQ WXWXPXQ VDùO×NoDO×üDQODU×Q×Q
PDUX]E×UDN×OG×NODU×üLGGHWROD\ODU×Q×QYHEDVN×ODU×QWRSOXPVDùO×ù×Q×
WHKOLNH\H DWDQ ELU ILLOL GXUXP \DUDWW×ù×Q× NDPXR\X |QQGH ELU NH]
GDKD\LQHOL\RULOJLOLOHULPHYFXWWXWXPODU×QGDQYD]JHoPHOHULYHüLGGHWHNDUü×DFLO|QOHPOHUDOPDODU×LoLQJ|UHYHoDù×U×\RUX]
7UNL\H3VLNL\DWUL'HUQHùLRODUDNNDPXR\XQD´VDùO×ù×P×]Dµ\|QHOLNJHUoHNELUVDOG×U×Q×QROGXùXQXJHUoHNVDOG×U×Q×QJHUoHNWHKOLNHOHUL
ROGXùXQX KDW×UODWPD\D YH PFDGHOH\H GHYDP HGHFHùLPL]L ELOGLULU
VD\J×ODU×P×]×VXQDU×]
%DV×QDYHNDPXR\XQDVD\J×LOHGX\XUXOXU
8]'U$JDK$\G×Q
73'0HUNH]<|QHWLP.XUXOX\HVL
7UNL\H3VLNL\DWUL'HUQHùLDG×QD
%XPHWLQGH
 ,VSDUWD%XUGXU7DELS2GDV× $\G×Q0 ,VSDUWD%XUGXU6DùO×N
dDO×üDQODU×QDûLGGHWYHûLGGHW$OJ×V× ZZZWWERUJWU
VLGGHWLPDJHVVWRULHVILOHUDSRULVSDUWDGRF
 7UNL\H3VLNL\DWUL'HUQHùLúVWDQEXO7DELS2GDV×6DùO×N(PHNoLOHUL6HQGLNDV×73'úVWDQEXOûXEHVLRUWDNEDV×QDo×NODPDV×
+HNLPH YH VDùO×N oDO×üDQODU×QD \|QHOLN üLGGHW |QOHQPHOLGLU  KWWSZZZSVLNL\DWULRUJWU3UHVV3RS8S
DVS[",G 
 .$OW×QEDü*$OW×QEDü$7UNFDQ(72UDO3VLNL\DWUL$VLVWDQ×
ûLGGHWOH %DüD d×NPD\× <DüD\DUDN gùUHQL\RU 7UN 3VLNL\DWUL
'HUJLVL  
 $UHQ$$PHOL\DWKDQHGH+DVWDYHdDO×üDQ*YHQOLùLúVWDQEXO
7×S'HUJLVL
\D\×QODU×QGDQND\QDNRODUDNID\GDODQ×OP×üW×U
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7h5.ú<(36ú.ú<$75ú'(51(øú
%$6,1$d,./$0$6,

.DV×P.DG×QD<|QHOLNûLGGHWH.DUü×0FDGHOHYH
8OXVODUDUDV×'D\DQ×üPD*Q

KaKÛnSaYÛn SK Y SLmL`LJLčP IPY [VWS\m PsPn"
¸(KSaYÛnÛ ]L anÛSaYÛnÛ \n\[ma`aJačÛa¹
¸)LSRPKLIPaLLU`HRÛUĕL`S T"MHRH[I\ILUPRVYR\[T\`VYOHRSÛVSHUOLYĕL`PsPU
ZH]HĕTH`HKL]HTLKLJLĒPa¹ 4aYPa ;LYLsa 4PYaILS  
¸)\UJHHJÛ`SHKVS\ SRLTPaPsPU`HWÛSHJHROLYĕL`P`HWTHRIPYT\[S\S\RRH`UHĒÛ"
RVSSHYÛUÛRH]\ĕ[\Y\WV[\YTHRPZLsVR a J ¹ 4PnLY]a (YNLn[Pna 4PYaILS  
¸hVJ\RSHYÛTÛaÛUI\`Va]LaHSPTZPZ[LTKL`L[PĕTLZPULPaPU]LYTL`LJLĒPa)\ZPZ[LTL
RHYĕÛZH]HĕTHRaVY\UKH`Ûa)LURLUKPHKÛTHOLYĕL`PTP]LYTL`LOHaÛYÛT"NLYLRPYZL
OH`H[ÛTÛKH¹ 7a[YPa 4LYJLKLs 4PYaILS  
;aYPOsL"
 KasÛm +VmPnPR *VmO\YP`L[P»Pn KL *SanKLs[Pna /aYLRL[PGnPn nJ SLYPnKLn VSan 7a[YPa 4LYJLKLs 4PnLY]a (YNLn[Pna
]L 4aYPa ;LYasa PsPmSP s RÛa RaYKLĎ 4PYaILS RaYKLĎSLY»Pn ;Y\QPSSV KPR[a[YS č nL RaYĎÛ ` Y [[ RSLYP YLQPm RaYĎÛ[Û m JaKLSLSLYPnPn sLmIVSSLĎmPĎ N n K Y ;Y\QPSSV KPR[a[YS č n n 4PYaILS KaYKLĎSLY»Pn RLnKPSLYP PsPn I ` R IPY [LOSPRL VSK\č\n\
asÛRSamasÛnÛn aYKÛnKan  KasÛm   `ÛSÛnKa +VmPnPR *\mO\YP`L[P»nPn R\aL` ISNLsPnKL IPY \s\Y\m\n KPIPnKL s
RaKÛnÛn JLsLKP I\S\n\Y B\ Ra[SPam O R mL[ `anSÛsÛ NaaL[LSLY [aYaMÛnKan Ra`Û[SaYa ¸aYaIa RaaasÛ¹ VSaYaR NLsPYPSPYRLn
NLYsLR IaĎRa [ YS K Y lSRLSLYPnKL sP`asaS aN YS R aKÛna RaYaYSÛSÛRSa m JaKLSL L[[PRSLYP PsPn 9aMaLS LLVnPKas ;Y\QPSSV `nL[PmPnKLRP KPR[a[YS R [aYaMÛnKan WLR sVR RLa OaWsLKPSPW PĎRLnJL`L maY\a RaSmÛĎ 4PYaILS RaYKLĎSLY Ln sVn\nKa OaWPsOanLKL RP LĎSLYPnP aP`aYL[L NP[[PRSLYP sÛYaKa aYaIaSaYÛnKan aVYSa PnKPYPSLYLR [LJa] a LKPSmPĎ ]L PĎRLnJL`SL Ra[SLKPSmPĎSLYKPY
knJL   `ÛSÛnKa KVSVmIP`a»nÛn IaĎRLn[P BVNV[a»Ka [VWSanan La[Pn (mLYPRa ]L KaYa`PW KaKÛnSaY K\Y\S[a`Û»nKa
KaOa sVnYa Ka I\ RaYaYÛ ILnPmsL`Ln BPYSLĎmPĎ 4PSSL[SLYPn 
»KaRP .LnLS K\Y\S\»nKa aSÛnan RaYaY PSL OLY `ÛS 4PYaILS
RaYKLĎSLYPn SK Y SK č N n VSan  KasÛm [aYPOP ¸KaKÛna @nLSPR ďPKKL[L KaYĎÛ 4 JaKLSL ]L <S\sSaYaYasÛ +a`anÛĎma
. n ¹ VSaYaR anÛSmaR[aKÛY  KasÛm [VWS\msaS JPnsP`L[ LĎP[sPaSPčPnL a`YÛmJÛSÛča a[aLYRPS [VWS\msaS ĎPKKL[L aPSL PsP
ĎPKKL[L sa]aĎa ÛYRsÛSÛča ]L RaKÛnSaYÛ RaKÛn OaRSaYÛnÛ `VR sa`an sPs[LmSLYL RaYĎÛ RaKÛnSaYÛn L`SLm N n K Y

9HEXJQ.DV×P·GDONHPL]GHNLNDG×QYHLQVDQKDNODU×|UJWOHUL ´0DUWµGD´(\OOµGH´0D\×VµODUGDYHW|UH
FLQD\HWOHULQGHNDWOHGLOHQ´EL]LPNDG×QODU×P×]µ×QKHVDE×Q×VRUX\RUODU 7UNL\H 3VLNL\DWUL 'HUQHùL RODUDN %RJRWD·GD 7DKUDQ·GD
/RQGUD·GDúVWDQEXO·GD\DGD9DQ·GD\DGD\Dü×QGDSDQWRORQJL\GLHYOHQPHNLVWHPHGLVDoODU×J|]NW\HPHùL
\DNW×\DGDPDDü×Q×RQODUDYHUPHGLGL\HEDEDV×NRPüXVXSDWURQXVHYJLOLVL NRFDV×YHRQODU×NRUX\DQNROOD\DQGHVWHNOH\HQ
YHFH]DODQG×UPD\DQVLVWHPWDUDI×QGDQNXUüXQODWDüODE×oDNOD
WHVWHUH\OH\DGDWHFDY]YHKDNDUHWOHDüDù×ODQDQH]L\HWHGLOHQ
\DüDPKDNN×JDVSHGLOHQDGODU×VD\×ODPD\DFDNNDGDUoRNNDG×Q×QKDNN×Q×VDYXQXSKHVDE×Q×VRUDQNDG×QYHLQVDQKDNODU×|UJWOHULQLQ\DQ×QGD\×]YHKHSRUDGDNDODFDù×]

ûLGGHWQHGLUYHV×NO×ù×QHNDGDUG×U"

.DG×QD\|QHOLNüLGGHW´NDPXVDOYH\D|]HO\DüDPGDNDG×QODUD
IL]LNVHOFLQVHOYH\DSVLNRORMLNDF××VW×UDSYHUHQ\DGDYHUHELOHFHN
RODQ FLQVL\HWH GD\DQDQ ELU H\OHP WHKGLW ]RUODPD NH\IL RODUDN
|]JUONWHQHNRQRPLNJHUHNVLQLPOHUGHQ\RNVXQE×UDNPDµRODUDN
WDQ×PODQ×\RU  %0 .DG×QODUD <|QHOLN ûLGGHWLQ gQOHQPHVL %LOGLUJHVL
NDG×QD\|QHOLNüLGGHWLQ´NDG×QODUD\|QHOLNWRSOXPVDOFLQVL\HWHGD\DO×YHELUNDG×QDV×UINDG×QROGXùXLoLQ\|QHOWLOHQ\DGDRUDQV×]
ELUüHNLOGHNDG×QODU×HWNLOH\HQELUüLGGHWµROGXùXQXEHOLUWL\RU
'Q\D YH 7UNL\HCGH NDG×QODUD \|QHOLN üLGGHW KHU JHoHQ JQ
DUWPDNWDG×U hONHPL]GH NDG×QODU Lü\HULQGH HYLQGH FH]DHYOHULQGH
KDVWDQHGH RNXOGD N×VDFDV× \DüDP×Q KHU DODQ×QGD üLGGHWH PDUX]
NDOPDNWDG×U7UNL\H·GH\×O×QGD$\üH*O$OW×QD\YH<HüLP$UDW
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WDUDI×QGDQ\DS×ODQ´7UNL\H·GH.DG×QD<|QHOLNûLGGHWµEDüO×NO×JHQLü
|OoHNOLDUDüW×UPDGDQHOGHHGLOHQVRQXoODUDJ|UH
-+HUoNDG×QGDQELULQLQIL]LNVHOüLGGHWJ|UGùVDSWDQP×üW×U
´+D\DW×ER\XQFDµHüLQGHQHQD]ELUNH]IL]LNVHOüLGGHWJ|UPü
NDG×QODU×QRUDQ×7UNL\HJHQHOLQGHEXOXQPXüWXU
.RFDODU×QGDQERüDQP×üYH\DD\U×OP×üNDG×QODUGDIL]LNVHOüLGGHW
GHQH\LPLQLQJLELoRN\NVHNELURUDQDXODüW×ù×ELOGLULOPHNWHGLU
(ùLWLPG]H\LDUWW×NoDIL]LNVHOüLGGHWJ|UGùQV|\OH\HQNDG×QODU×QRUDQ×D]DOPDNWDG×U2NXPD\D]PDELOPH\HQNDG×QODUDUDV×QGD
HQD]ELUNH]IL]LNVHOüLGGHWHPDUX]NDOG×ù×Q×V|\OH\HQOHULQRUDQ×
LNHQ\NVHN|ùUHQLPJ|UPüNDG×QODUDUDV×QGDEXRUDQ·GLU
*HOLUG]H\LDUWW×NoDIL]LNVHOüLGGHWJ|UGùQV|\OH\HQNDG×QODU×QRUDQ×GüPHNWHGLU
.DG×QODU×Q  · HQ D] ELU NH] ´LVWHPHGLùL ]DPDQODUGD FLQVHO
LOLüNL\H]RUODQG×ù×µQ×EHOLUWPLüWLU&LQVHOüLGGHWHXùUDG×ù×Q×V|\OH\HQOHULQ·VLD\Q×]DPDQGDIL]LNVHOüLGGHWHGHPDUX]NDOG×ù×Q×LIDGH
HWPHNWHGLU
$GDOHW%DNDQO×ù×YHULOHULQHJ|UH\×O×QGDRODQNDG×QFLQD\HWL\×O×QGD·\H\×O×Q×QLOND\×QGD·HXODüP×ü
GXUXPGDG×U  $GDOHW %DNDQO×ù× YHULOHUL GH NDG×QD \|QHOLN üLGGHW YH
FLQD\HWOHULQVD\×V×Q×QDUWW×ù×Q×GRùUXODPDNWDG×U5HVPLROPD\DQUDNDPODUDJ|UH\×O×QGDNDG×Q|OGUOPüWU
%LUOHüPLü0LOOHWOHULQYHULOHULQHJ|UHWPGQ\DGDNDG×Q×QüLGGHWH
XùUDPDRUDQ×DUDV×QGDGHùLüPHNWHGLU%XRUDQ.DQDGD·GD
-DSRQ\DGDLNHQ+LQGLVWDQ·GD¶Ho×NPDNWDG×U7P
GQ\DGDV×FDNoDW×üPDODU×Q\DüDQG×ù×ELUoRN\HUGHNDG×QODUWDFL]
WHFDY]NDU×QGHüPHFLQVHORUJDQODU×QWDKULELJLELFLQVHOüLGGHWLQ
ELU oRN ELoLPLQH PDUX] NDOPDNWDG×UODU úNLQFL 'Q\D 6DYDü×QGD YH
.RUH·GH NDG×QODU ´FLQVHO WXWVDNO×ùDµ PDKNXP HGLOPLüWLU  GH
%DQJODGHü·WHVDYDüV×UDV×QGDELQNDG×Q×Q×U]×QDJHoLOPLü
EXQDEDùO×ELQJHEHOLNROXüPXüWXU%RVQD+HUVHN·WHELQGHQ
ID]OD NDG×QD WHFDY] HGLOPLüWLU 5ZDQGD·GD ELU \×O LoLQGH WHFDY]H
XùUD\DQNDG×QVD\×V×ELQLQ]HULQGHGLU*QP]GH\×O×QGD
KDODED]×ONHOHUGHNDG×QODURONHOHULQNDQXQODU×QDJ|UHWDüODQPD\D
N×UEDoODQPD\D |OGUOPH\H GHYDP HGL\RU ûLGGHW FH]DV×Q×Q QHGHQOHULRODUDN6XGDQ·GDSDQWRORQJL\PHNúUDQ·GDHUNHNOHUOHELUOLNWH
P]LNGLQOHPHN6XXGL$UDELVWDQ·GDWHNEDü×QDDUDEDNXOODQPDNJLEL
JHUHNoHOHUNXOODQ×OPDNWDG×U
.DG×QD\|QHOLNüLGGHWLQV×NoDIDUNHGLOPH\HQELUER\XWXHNRQRPLN
üLGGHWWLU7PGQ\DGDNDG×QODU×QSDUDND]DQPDODU×HQJHOOHQPHNWH
HùLWLPDOPDODU×PHVOHNVDKLELROPDODU×]RUODüW×U×OPDNWDHYLoLHPHNOHUL LVH JYHQFHVL] YH HNRQRPLN Do×GDQ NDUü×O×NV×] E×UDN×OPDNWDG×U
.DG×QODU WDU×P HY LüOHUL JQGHOLN \HYPL\HOL LüOHU JLEL DODQODUGD HUNHNOHUGHQoRNGDKDX]XQVDDWOHUER\XQFDKLoGXUPDGDQoDO×üVDODU
GDHPHNOHULQLQKDNHWWLùLPDGGLNDUü×O×ù×YHVRV\DOJYHQFH\LDODPDPDNWDG×UODU'Q\DWRSODP×QGDNDG×QODUHüLWLüHNDUü×O×N\DNODü×N
RUDQ×QGDGDKDD]SDUDND]DQPDNWDG×U7PGQ\DGDNLVHUPD\HQLQ
·XWDü×QPD]PDOODU×QVDGHFH·LNDG×QODU×QHOLQGHGLU

ûLGGHWQHGHQEXNDGDU\D\J×QG×U"

 .DV×P JQ GQ\D ]HULQGH \DüD\DQ WP NDG×QODU×Q YH N×]
oRFXNODU×Q×QJLGHUHNDUWDQYHKD\DW×QKHUDODQ×QGDPDUX]NDOG×NODU×FLQVL\HWHGD\DO×üLGGHWLQKHPNDG×Q×KHPGHWPWRSOXPXVDUDQ
VRV\RHNRQRPLNNRüXOODUSROLWLNJHOLüPHOHUYHNOWUHOHWNHQOHUOHELUOLNWHGHùHUOHQGLULOHUHNWRS\HNXQVLVWHPLQüLGGHWLQHNDUü×ELUGXUXü
RODUDNDOJ×ODQPDO×G×UdQNELUONHGHNLVRV\RHNRQRPLN\DS×YH
RQXQELUSDUoDV×GHYDP×RODQNOWUHORUWDPDQFDNRONHGHNLVL\DVL
HUNYHRQXQEHOLUOHGLùLHNRQRPLNVLVWHPWDUDI×QGDQELoLPOHQGLULOHELOLU
'ROD\×V×\ODNDG×QD\|QHOLNüLGGHWLQNDPXVDODODQGD\D\J×QODüPDV×
YHYH\DPHüUXL\HWND]DQPDV×EL]]DWGHYOHWRWRULWHVLQLHOLQGHEXOXQGXUDQODU×QEHOLUOH\HELOHFHùLELUROJXGXU
%WQWRSOXPODUGDWRSOXPVDOFLQVL\HWHGD\DQDQUROOHULNWLGDU
LOLüNLOHULQL \DQV×WDQ KNPHWPH\L PHüUXODüW×UDQ LGHRORMLN WDVDU×PODUG×U$QFDNKHUWUGHQLNWLGDU×QNXUXOPDV×LoLQDUDoVDOODüW×U×ODQ

EXNXUJXVDO\DS×JHUoHN\DüDPGDGDILLOLELUGXUXP\DUDWPDNWDG×U
(QWHPHODUDoLVH´GLOµYHRQXQGROD\×P×QGDGL]D\QHGLOHQNOWUHO
RUWDPG×UúQVDQO×NWDULKLER\XQFDHUNHNHJHPHQGLOLQGD\DWW×ù×NDG×Q
YH NDG×QV× RODQ×Q PXWODN \HQLOJLVL\OH VRQXoODQDQ NOWUHO RUWDP
RUDQV×]JoLOLüNLOHULQLQGRùXüXQDYHVUGUOPHVLQH\DWDNO×NHWPLüWLU(UNHNHJHPHQGLOYHNOWURUWDP×KHP|]HOKHPGHWRSOXPVDO
DODQGD FLQVL\HWH GD\DO× D\U×PF×O×ù×Q ELU DUDo RODUDN NXOODQ×OPDV×Q×Q
YH\HQLGHQUHWLOPHVLQLQWHPHOWDü×\×F×ODU×ROPXüWXU'HYOHWOHULQKHP
|]HODODQGDKHPGHNDPXVDODODQGDPHYFXWRODQüLGGHWLJ|UPH]GHQ JHOPHVL\RN VD\PDV× LVH FLQVL\HWH GD\DO× üLGGHWL VUHNOL N×ODQ
ELUHWNL\HVDKLSWLU%XüLGGHWLQHUNHNOHUYHNDG×QODUDUDV×QGDNLHüLW
ROPD\DQ Jo LOLüNLOHULQLQ ELU J|VWHUJHVL NDG×QODU× ]RUOD EDù×PO× ELU
NRQXPDVRNPDQ×QWRSOXPVDOPHNDQL]PDODU×QGDQELULRODUDNNDG×Q×
HNRQRPLNLKWL\DoODU×QGDQVRV\DOKDNODU×QGDQ\RNVXQE×UDNPDNWDG×U
*QP]GHPHG\DDUDoODU×JHUHNSRSOHUGL]LOHULJHUHNVD\ID
JD]HWHKDEHUOHULYH|]HOOLNOHGHUHNODPODUDUDF×O×ù×\OD¶HYLüOHULQLNDG×QODU \DSDU· ¶DQFDN KDILI \D GD N|W NDG×QODU FLQVHOOLNWH UDKDWW×U·
¶HùOHQFHPHNDQODU×QDJLGHQOHUN|WNDG×QODUG×U·¶NDG×Q×Q\HULQHNDGDUN|WGHROVDNRFDV×Q×Q\DQ×G×U·¶L\LNDG×QODUKD\DWODU×ER\XQFD
WHNHUNHùHEDùO×NDO×UODU·¶L\LNDG×QODUL\LDQQHOLN\DSDUJ]HO\HPHN
\DSDU KHU GDLP J]HO YH EDN×PO×G×UODU· JLEL NDG×QD \|QHOLN üLGGHWL
GRùXUDQYH\D\J×QODüW×UDQLQDQoODU×YHNDEXOOHQLüOHULWRSOXPGD\D\J×QODüW×UPDNWDG×UODU  %LU oRN PHG\D RUJDQ×WHFDY] YH WDFL]LQ
WNHWLP YH V|PU\H Do×N ELU NRQX ROGXùXQX J|UPH]GHQ JHOHUHN
\DGDEL]]DWEXELOLüOHEXQXNXOODQDUDN\DSW×NODU×KDEHUYHPDJD]LQ
SURJUDPODU×\OD WHFDY] PHüUXODüW×U×S NDG×Q NLPOLùLQL \DUDODPDNWDG×UODU7PNDQDOODUGDRNXO|QFHVLG|QHPGHNLoRFXNODU×KHGHIDODQoL]JLILOPOHUGHELOHFLQVL\HWD\U×PF×O×ù×J|]HoDUSPDNWDG×U
2NXO oDù× oRFXNODU×Q× KHGHIOH\HQ YH üLGGHWL RODùDQODüW×UDQ YH \FHOWHQoL]JLILOPOHUGHQHWLPVL]RODUDNJQQKHUVDDWLQGH\D\×QODQPDNWDG×U 0HG\DGDFLQVHOWDFL]YHWHFDY]NXUEDQ×NDG×QODUDLOLüNLQ
\D\×QODQDQODUWHFDY]HGDLUPLWOHUROXüPDV×QDQHGHQROPDNWDG×UD
.DG×Q EDüWDQ o×NDUPDNWDG×U E .DG×Q×Q KDWDV×G×U F .DG×Q WHFDY]H XùUDPDN LVWHPHNWHGLU G .DG×Q WHFDY]H XùUDG×ù×QD GDLU \DODQ
V|\OHPHNWHGLU H 7HFDY]FQQ SVLNRORMLN \D GD EL\RORMLN RODUDN
GUWOHULQLNRQWURODOW×QDDODPDPDV×QD\RODoDQELUKDVWDO×ù×YDUG×U
gUQHùLQ XOXVDO ELU NDQDOGD $OL 3R\UD]RùOX·QXQ VXQGXùX ´*|OJHGH
0XKDEEHWOHUµSURJUDP×QGD´)DWPDJO·Q6XoX1H"µDGO×ELUGL]LGHNL
WHFDY] VDKQHVL NRPHGL XQVXUX KDOLQH JHWLULOPLüWLU %X YH EHQ]HUL
SURJUDPODUFLQVHOüLGGHWNDUü×V×QGDNLGX\DUV×]O×ù×QYHQRUPDOOHüWLUPHQLQWRSOXPVDOFLQVL\HWUROOHULQLQSHNLüWLULOPHVLQLQNDG×QD\|QHOLN
üLGGHWLQELOHUHN\DGDELOPH\HUHNQDV×OVLVWHPDWLNKDOHJHWLULOGLùLQLQ
HQDo×N|UQHNOHULGLU
0HYFXW HùLWLP VLVWHPLQGH RNXO |QFHVL G|QHPGHQ EDüOD\DQ
´|UWNPIUHGDWµVLVWHPLQNHQGLQL\HQLGHQ\HQLGHQUHWPHVLQLQ
HQ|QHPOLWDü×\×F×ODU×QGDQG×U (ùLWLPVLVWHPLQLQKHUDüDPDV×QGD
R\XQODU FLQVL\HWOHUH \|QHOLN KD]×UODQDQ R\XQFDNODU YH |]HOOLNOH
GHHùLWLPDUDoODU×HQ\DO×Q|UQHùL\OHGHUVNLWDSODU×FLQVL\HWD\U×PF×O×ù×Q×YHHUNHNHJHPHQWRSOXPXJHQo]LKLQOHUH\DüDPODU×Q×Q
EDü×QGD\HUOHüWLUPHNWHGLU
'ROD\×V×\OD PHYFXW VLVWHP NHQGL HOOHUL\OH WRSOXP YH NOWUHO
RUWDPNDG×QD\|QHOLNüLGGHWLVLVWHPDWL]HHWPHNWHYHNDG×Q×QKHU
DODQGD YH KHU üHNLOGH ¶HüLW ELU \XUWWDü· RODUDN KDNODU×Q× ND]DQPDV×Q×HQJHOOHPHNWH\DüDPKDNN×Q×HOLQGHQDO×SüLGGHWLRODùDQODüW×UPDNWDG×U <×OODUG×UONHPL]GHGHYOHWHUNLQLHOLQGHWXWDQLNWLGDUODU×QNDG×QDEDN×ü×\UUONWHRODQ\DGDGHùLüWLULOPLü\DVDO
G]HQOHPHOHUGH NHQGLQL J|VWHUPHNWH YH HùLWLP VLVWHPLQGH Do×N
YH\D|UWNRODUDNGD\DW×ODQPIUHGDWWDQKLoGHIDUNO×ROPDG×ù×FLQVL\HWHGD\DO×ELUüLGGHWLQRUPDOOHüWLUGLùLJ|UOPHNWHGLUgUQHùLQ
·\HNDGDU0HGHQL.DQXQ·GDHUNHùLQDLOHUHLVLLODQHGLOPHVL\OH
NDG×Q×Q VWDW RODUDN HUNHNWHQ DOW ELU V×Q×ID NRQXPODQG×U×OPDV× HYOL
NDG×Q×Q NRFDV×Q×Q L]QL LOH oDO×üDELOHFHùLQLQ NDQXQGD \HU DOPDV× \D
GDVD\×O×7&.·Q×QPDGGHVLQGHG]HQOHQHQ¶KDNV×]WDKULN·
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LQGLULPLEDüWDQEHULV|]QHWWLùLPL]NDG×Q×QHüLWELU\XUWWDüRODUDN
J|UOPHPHVLQLQYHGHYOHWHUNLQLQFLQVL\HWOHUDUDV×HüLWVL]OLùHGD\DQDQHUNHNHJHPHQELUGLONXOODQG×ù×Q×QJ|VWHUJHOHULGLU'LùHUWDUDIWDQ
NDQXQODUGHùLüVHELOHEXQXQX\JXODPDODUD\DQV×PDG×ù×\DGDIDUNO×
\RUXPODQG×ù×J|UOPHNWHGLUgUQHùLQNDG×QD\|QHOLNüLGGHWWH¶KDNV×]
WDKULNLQGLULPL·QLQX\JXODQG×ù×GDYDODUGDNDG×Q×QWPGDYUDQ×üODU×²
HOELVHVHoLPLVHVWRQX|INHLOHV|\OHQHQV|]OHULERüDQPDNLVWHPHVLJLELIDLOLQLüOHGLùLVXoXQKDILIOHWLOPHVLQHJHUHNoHWHüNLOHGHFHN
üHNLOGH NXOODQ×OG×ù× GROD\×V×\OD EURNUDWLN JoOHULQ YH WRSOXPXQ GD
LNWLGDUODUJLELFLQVL\HWHGD\DO×ELUüLGGHWHHùLOLPOLROGXNODU×J|UOPHNWHGLU
ûLGGHWHXùUDPDNNDG×QODUGDELUoRNUXKVDOKDVWDO×ù×QROXüXPXQXWHWLNOHPHNWHGLU.DG×QUXKVDùO×ù×Q×HWNLOH\HQHQWHPHOLNLVRV\DO
IDNW|UüLGGHWHPDUX]NDOPDYH\RNVXOOXNWXU*QP]GHHQLONHOWRSOXPODUGDQHQJHOLüPLüWRSOXPODUDNDGDUEWQNDG×QODUJHOHQHNVHO
NDYUDPODU×QGDHWNLVL\OHIL]LNVHOFLQVHOHNRQRPLNSVLNRORMLNüLGGHWH
PDUX] NDOPDNWDG×U .DG×QODU×Q QH \DSPDV× QDV×O GDYUDQPDV× QH
NDGDU HùLWLP DODFDù× SDUDV×Q× QDV×O KDUFD\DFDù× QDV×O JL\LQHFHùL
KDWWDNLPOHHYOHQHFHùLJLELWHPHOVHoLPOHULNXUDONR\XFX\DVDNR\XFXHUNHNOHUWDUDI×QGDQEHOLUOHQPHNWHGLU.DG×QODU×QHùLWLOPHPHOHUL
HPHNOHULNDUü×O×ù×QGDFUHWDOPDPDODU×\DGDHUNHNOHUGHQGDKDGüNFUHWDOPDODU×GDKDGüNVRV\DONRQXPGD\HUDOPDODU×üLGGHWH
XùUDPDODU×Q×DUWW×UPDNWDG×U.DG×QODUHQV×NHüOHULFLQVHOSDUWQHUOHULWDUDI×QGDQIL]LNVHOYHFLQVHOüLGGHWHPDUX]E×UDN×OPDNWDG×UODU .DG×QD \|QHOLN üLGGHW VRQXFXQGD NDG×QODU×Q EHGHQVHO UXKVDO
FLQVHO YH UHPH VDùO×NODU× ER]XOPDNWD JHEHOLN YH ORKXVDO×N G|QHPLQGHVDùO×NSUREOHPOHULLOHNDUü×ODü×OPDNWDG×U<RNVXOOXNHüLWVL]OLN
YH VRV\DO DGDOHWVL]OLN GQ\DGD NDG×QODU× HUNHNOHUGHQ GDKD oRN
HWNLOHPHNWHGLU  <RNVXOOXN YH HüLWVL]OLN GHSUHV\RQ üL]RIUHQL YH
LNLXoOXER]XNOXNJLELELUoRNUXKVDOKDVWDO×ù×QNDG×QODUGDGDKD
V×NJ|UOPHVLQH\RODoPDNWDG×U3DQLNER]XNOXùXWUDYPDVRQUDV×
VWUHVER]XNOXùXYHIRELOHUEDüWDROPDN]HUHDQNVL\HWHER]XNOXNODU×
YHGHSUHV\RQJLELWRSOXPGDV×NJ|UOHQED]×UXKVDOKDVWDO×NODUNDG×QODUGDHUNHNOHUGHQGDKDV×NJ|UOPHNWHGLU.DG×QODUHUNHNOHUGHQ
oNDWGDKDID]ODLQWLKDUJLULüLPLQGHEXOXQPDNWDG×U*HOLüPLüYH
JHOLüPHNWHRODQONHOHUGHNDG×QODUGDGHSUHV\RQHUNHNOHUGHQLNL
NDWGDKDV×NW×U
7UNL\H·GH KDOHQ ROPDV× JHUHNHQ VD\×Q×Q RWX] GD ELUL NDGDU
\DQLFLYDU×QGDV×ù×QPDHYLYDUG×U6×ù×QPDHYOHULQLQ\HWHUVL]OLùL
QHGHQL\OHüLGGHWPDùGXUXNDG×QODU×QüLGGHWJ|UGNOHULRUWDPGD\DüDPODU×Q×VUGUPHN]RUXQGDNDOG×NODU×J|UOPHNWHGLUûLGGHWPDùGXUX NDG×QODU LoLQ \HWHUOL VD\×GD V×ù×QPD HYL \DS×OPD\×ü×Q× JHUoHN
ELU NRUXPDQ×Q VDùODQPDPDV×Q× VLVWHPLQ NDG×QD \|QHOLN üLGGHWLQ
GHYDP HWPHVLQH \D\J×QODüPDV×QD YH RODùDQODüPDV×QD ]HPLQ KD]×UODG×ù×Q×QDo×NELUNDQ×W×RODUDNJ|UPHNWH\L]
7UNL\H·GH JHOPLü JHoPLü WP KNPHWOHU EXJQH GHN NDG×QD
\|QHOLN üLGGHWL |QOHPH\H LOLüNLQ ELU oRN XOXVODUDUDV× V|]OHüPH\H
LP]DNR\PXüROPDODU×QDNDUü×QEXV|]OHüPHOHULQJHUHùLQL\DSPDPDNWD]DPDQLoLQGHo×NDU×ODQED]×\DVDODU×QJHQHOJHOHULQ\DüDPD
JHoLULOPHVLQHNDWN×GDEXOXQPDPDNWDJHUHNHQLOJLYHoDED\×J|VWHUPHPHNWHGLU'LùHUWDUDIWDQNDG×QKDNODU×NRQXVXQGD\DVDOG]H\GH
|QHPOLDG×PODUDW×OP×üROPDNODELUOLNWH´NDG×QFLQD\HWOHULYHNDG×QD
\|QHOLN üLGGHWH LOLüNLQµ YHULOHU NDG×Q FLQD\HWOHULQLQ DUWW×ù×Q× J|VWHUPHNWHGLU
.×VDFDV×üLGGHWLQ\D\J×QODüPDV×HùLWLPLQ\DUJ×Q×QNROOXNNXYYHWOHULQLQPHG\DQ×QN×VDFDV×WPWRSOXPXQ\DS×ODQPDV×QGDHWNLVLRODQ
¶DWDHUNLO·VLVWHPLQPHüUXL\HWND]DQG×UG×ù×¶HUNHNVWQOùLQDQ×ü×QD
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GD\DQDQFLQVL\HWOHUDUDV×HüLWVL]OLN·DQOD\×ü×QGDQND\QDNODQPDNWDG×U

7UNL\H3VLNL\DWUL'HUQHùLRODUDNWPEXROXPVX]OXNODU×Q
JLGHULOPHVLLoLQ|QHULYHWDOHSOHULPL]

úON RODUDN LP]DODQP×ü RODQ XOXVODUDUDV× V|]OHüPHOHULQ \DüDPD
JHoLULOPHVLVDùODQPDO×YHVD\×O×%DüEDNDQO×N*HQHOJHVL JLEL ROXPOX \|QGHNL WP KXNXNVDO G]HQOHPHOHU N|NO
\DS×VDOo|]POHUUHWLOPHVLEHNOHQPHGHQX\JXODPD\DNRQPDO×G×U
.DG×QODU×Q \DüDP KDNODU×Q× JDUDQWL DOW×QD DOPDN ]HUH FLGGL YH
NDSVDPO× ELU H\OHP SODQ× KD]×UODQPDO× JHUHNOL WP DG×PODU
DW×OPDO×YHILLOLRODUDN\DüDPDJHoLULOPHOLGLU
.DG×QD\|QHOLNüLGGHWGDYDODU×QGDX\JXODQDQ¶KDNV×]WDKULNLQGLULPOHUL·NDOG×U×OPDO×VD\×O×7&.·Q×Q0DGGHVLX\JXODQPDPDO×G×U1DPXVFLQD\HWOHULXOXVODUDUDV×KXNXNDo×V×QGDQ
\DUJ×V×]LQID]RODUDNNDEXOHGLOPHNWHGLU%XFLQD\HWOHULHQJHOOHPHNLoLQIDUNO×G]H\OHUGHVWUDWHMLOHUJHOLüWLULOPHOLGLU
ûLGGHWJ|UHQ|OPOHWHKGLWHGLOHQNDG×QODUWP\DVDOKDNODU×Q×
NXOODQPDODU×Q×Q VDùODQPDV× \DQ×QGD |]HO |QOHPOHU DO×QDUDN
NRUXPDDOW×QDDO×QPDO×YHV×ù×QPDHYOHULQLQVD\×V×JHUHNVLQPHOHULNDUü×OD\DFDNüHNLOGHDUWW×U×OPDO×G×U
.DG×QYHHUNHNOHUGHFLQVL\HWUROOHULQLQUXKVDOKDVWDO×NODU×QV×NO×ù×
YHROXüWXUGXùXVRUXQODU]HULQHHWNLOHULQHGDLUJHQLüoDSO×HSLGHPL\RORMLNoDO×üPDODUODGHVWHNOHQPHOLGLU.DG×Q×QUXKVDùO×ù×
]HULQGH NRUX\XFX YH L\LOHüWLULFL HWNLVL RODQ IDNW|UOHU EHOLUOHQPHOLGLU .DG×Q HUNHN YH oRFXN WP YDWDQGDüODU×Q VRV\DO
JYHQFHOHUL ROPDO× VDùO×N KL]PHWOHULQH HQJHOVL] XODüPDO× YH
FUHWVL]KHUKDQJLELUNDWN×SD\×|GHPHNVL]LQEXKL]PHWOHUGHQ
\DUDUODQDELOPHOLGLU
.DG×QD \|QHOLN üLGGHWLQ |QOHQPHVLQGH \D]×O× YH J|UVHO EDV×QD
E\N J|UHY GüPHNWHGLU 0HG\D NDG×QD \|QHOLN üLGGHW YH
WHFDY]KDEHUOHULQLNDPXR\XQDDNWDU×UNHQKDEHUGLOLQLGRùUX
NXOODQPDO× HWLN GHùHUOHUH X\PDO× WHFDY]Q LoHUGLùL üLGGHWL
DUND SODQD LWPHPHOL YH WHFDY] HURWL]H HGLFL WXWXPODUGDQ
X]DNGXUPDO×G×U
<D]×O×J|UVHOEDV×QILOPYHP]LNOHULQHUNHNHJHPHQYHNDG×Q× DüDù×OD\×F× LIDGHOHU LoHUPHPHVLQH GLNNDW HGLOPHOLGLU 2NXO
|QFHVL HùLWLP GH GDKLO ROPDN ]HUH WP HùLWLP ELULPOHULQGH
X\JXODQDQPIUHGDWFLQVL\HWH\|QHOLND\U×PF×O×ù×SHNLüWLUHFHN
LIDGHYHLPDODUGDQDU×QG×U×OPDO×G×U
.DG×QODUD\|QHOLNKHUWUG]HQOHPHNDG×QODU×QYHNDG×Q|UJWOHULQLQ J|UüOHUL DO×QDUDN \DS×OPDO×G×U 6LYLO 7RSOXP .XUXOXüODU×Q×QWDOHSOHULNDUü×ODQPDO×oDO×üPDODU×QDGHVWHNYHULOPHOLGLU

6RQXoRODUDN

.DG×QD\|QHOLNüLGGHWLQYHVRQXoODU×Q×QRUWDGDQNDOG×U×OPDV×|QFHOLNOHGHYOHWLQYHVL\DVDOLNWLGDUODU×QLOJLOLWPNXUXPODU×\ODVRUXPOXOXNVWOHQPHVLLOJLOLWPVLYLOYHUHVPLNXUXOXüODUODLüELUOLùL\DSDUDN
\DüDPVDO|QHPHVDKLSEXVRUXQXQRUWDGDQNDOG×U×OPDV×LoLQJHUHNOL
VRV\DOSROLWLNDODU×Q\DüDPDJHoLULOPHVLLOHPPNQRODFDNW×U
%DV×QDYHNDPXR\XQDVD\J×LOHGX\XUXOXU
8]'U$JkK$\G×Q
<UG'Ro'U$\üH'HYULP%DüWHU]L
7UNL\H3VLNL\DWUL'HUQHùL
0HUNH]<|QHWLP.XUXOXDG×QD
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6DùO×NKL]PHWOHULQLQHNVLNVL]\UWOPHVLYHWRSOXPXQWDPDP×Q×
NDSVD\DELOPHVLVDùO×ùDEWQFOELU\DNODü×PJ|VWHUHQYHEWQFO
VDùO×N KL]PHWLQL DPDoOD\DQ NXUXPODU YDUVD PPNQGU hONHPL]GH\×OODUGDQEHULEXODü×F×KDVWDO×NODUYHoHüLWOLoHYUHIHODNHWOHULJHQLü
ELU oHUoHYHGH HOH DO×QPDV× JHUHNHQ |QHPOL KDON VDùO×ù× VRUXQODU×
ROPXüWXU .RUX\XFX YH ELULQFL EDVDPDN VDùO×N KL]PHWOHULQLQ EWQ VDùO×N RFDNODU× GLVSDQVHUOHU 9HUHP 6DYDü 6×WPD 6DYDü  JLEL
NXUXPODUWDUDI×QGDQVWOHQLOPLüYHJHoPLü\×OODUGDoRN|QHPOLKL]PHWOHUYHUPLüOHUGLUúNLQFLYHoQFEDVDPDNWHGDYLKL]PHWOHULLVH
ELULQFLEDVDPDNGDYHULOHQNRUX\XFXVDùO×NKL]PHWOHULQLQVWQHELQD
HGLOPHVLJHUHNWLùLLONHVLQGHQKDUHNHWOHGDKDoRNQLYHUVLWHYHGHYOHW
KDVWDQHOHULQGHROPDN]HUH|]HOKDVWDQHOHULQGHNDWN×V×\ODVXQXOPDV×
JHUHNHQELUKL]PHWWURODUDNSODQODQP×üYH\DS×ODQG×U×OP×üW×
$QFDN 6DùO×NWD '|QüP 3URJUDP× oHUoHYHVLQGH EDüODW×ODQ
´VDùO×ù×µ \HQLGHQ LQüD JLULüLPL\OH \HWHUOL SODQODPD \DS×OPDGDQ YH
QLWHOLNOL LQVDQ JF \HWLüWLULOPHGHQ $LOH +HNLPOLùL PRGHOLQLQ SLORW
X\JXODPDODU× oHUoHYHVLQGH ELUoRN LOGH VDùO×N RFDNODU×Q×Q NDSDW×OPDV× KDVWDODU×P×]×Q |GHGLùL NDWN×NDW×O×P SD\ODU×Q×Q DUWW×U×OPDV×
VDùO×N oDO×üDQODU×Q×Q |]ON KDNODU×Q×Q JDVS× KHNLPOHULQ V|]OHüPHOL
ROPD\D]RUODQPDV×SHUIRUPDQVVLVWHPL|]HOKDVWDQHOHULQ\D\J×QODüW×U×OPDV×NDPXKDVWDQHOHULQHND\QDNDNWDU×P×Q×QD]DOW×OPDV×JLEL
NDPXVDùO×ù×Q×WHKOLNH\HDWDQELUGL]LX\JXODPD\UUOùHNRQDUDN
EDüWD ELULQFL EDVDPDN VDùO×N KL]PHWOHUL ROPDN ]HUH ONHPL]GHNL
VDùO×NVLVWHPLWDPELUNDRVDVUNOHQPLüWLU6RQRODUDNVUGUOHQ
VDùO×N UHIRUPODU× oHUoHYHVLQGH 7RSOXP 6DùO×ù× 0HUNH]OHUL·QLQ VD\×ODU×Q×Q D]DOW×OPDV× VDùO×N VLVWHPLQGH NL RGDN GHùLüLPLQLQ YH GLùHU
G|QüPOHULQGH\|QQEHOLUOHUQLWHOLNWHGLU%XG|QüPQWDPDPOD\×F×V×VD\×ODELOHFHNV×UDGDEHNOH\HQ.DPX+DVWDQH%LUOLNOHUL\DVD
WDVDU×V×LVHGHYOHWLQVDùO×NKL]PHWOHULQGHQWDPDPHQoHNLOHFHùLQLQHQ
JHUoHNNDQ×W×YHVRQKDONDV×G×U

723/806$ø/,ø,0(5.(=/(5ú·1ú1*g5(9/(5ú

6DùO×NWD '|QüP 3URJUDP×·Q×Q |QHPOL ELU SDUoDV× RODQ $LOH
+HNLPOLùL PRGHOL\OH ELUOLNWH EX |QHPOL KL]PHWOHU 7RSOXP 6DùO×ù×
0HUNH]OHUL·QH GHYUHGLOPLüWLU 7RSOXP 6DùO×ù× 0HUNH]OHUL .XUXOPDV×
9H dDO×üW×U×OPDV×QD 'DLU <|QHUJH·QLQ  0DGGHVLQLQ   EHQGLQGH
7RSOXP 6DùO×ù× 0HUNH]L ´E|OJHVLQGH \DüD\DQ WRSOXPXQ VDùO×ù×Q×
JHOLüWLUPH\L|QSODQDDODUDNVDùO×NODLOJLOLULVNYHVRUXQODU×EHOLUOH\HQ
EXVRUXQODU×JLGHUPHNLoLQSODQODPD\DSDQYHEXSODQODU×X\JXOD\DQ
X\JXODWDQELULQFLEDVDPDNNRUX\XFXL\LOHüWLULFLYHUHKDELOLWHHGLFL
VDùO×N KL]PHWOHULQL PGUOùQ VHYN YH LGDUHVLQGH RUJDQL]H HGHQ
EXKL]PHWOHULQYHULPOLüHNLOGHVXQXOPDV×Q×L]OH\HQGHùHUOHQGLUHQYH
GHVWHNOH\HQE|OJHVLQGHEXOXQDQVDùO×NNXUXOXüODU×LOHGLùHUNXUXP

YH NXUXOXüODU DUDV×QGDNL NRRUGLQDV\RQX VDùOD\DQ VDùO×N NXUXOXüXµ
RODUDNWDQ×PODQPDNWDG×U
úOJLOL \DVDO PHY]XDWWD 7RSOXP 6DùO×ù× 0HUNH]OHUL·QLQ VXQPDV×
YH\D VXQXOPDV×Q× VDùODG×ù× KL]PHWOHU LVH D  úGDUL YH PDOL LüOHU E 
.D\×WYHLVWDWLVWLNF 3ODQYHSURJUDP\DSPDo hQLYHUVLWHOHUOHLüELUOLùLG ú]OHPHYHGHùHUOHQGLUPHH %XODü×F×KDVWDO×NODU×QNRQWURO
I %XODü×F×ROPD\DQKDVWDO×NODU×QNRQWUROJ hUHPHVDùO×ù×KL]PHWOHULù 8OXVDOSURJUDPODUK $GOLW×SKL]PHWOHUL× $FLOVDùO×NKL]PHWOHULL .D]DYH\DUDODQPDODUGDQNRUXQPDKL]PHWOHULM *|UQWOHPH
YHODERUDWXYDUKL]PHWOHULN dHYUHVDùO×ù×KL]PHWOHULO úüVDùO×ù×YH
JYHQOLùLKL]PHWOHULP $IHWKL]PHWOHULQ 6DùO×ù×QJHOLüWLULOPHVLYH
WHüYLNLR 6DùO×NHùLWLPLKL]PHWOHUL| 7RSOX\DüDPDODQODU×YHRNXO
VDùO×ù×KL]PHWOHULS 6RV\DOKL]PHWoDO×üPDODU×\DSPDNRODUDNVD\×OP×üW×U
7RSOXP 6DùO×ù× 0HUNH]OHUL \XNDU×GD VD\×ODQ LüOHYOHUL J|] |QQH
DO×QG×ù×QGD EHOLUOHQHQ LONHOHU GRùUXOWXVXQGD JHUoHNOHüWLULOGLùL WDNGLUGHWRSOXPXQVDùO×ù×Q×JHOLüWLUHFHNYHNRUXPD\×|QSODQDDODUDN
VDùO×NOD LOJLOL ULVN YH VRUXQODU× EHOLUOH\HFHN EX VRUXQODU× JLGHUPHN
LoLQSODQODPD\DSDFDNEXSODQODU×X\JXOD\DFDNROPDV×QGDQGROD\×
VDùO×NVLVWHPLPL]LQYD]JHoLOPH]YHHQWHPHOXQVXUODU×G×U1H\D]×N
NLEXYHEXQDEHQ]HUWPNXUXPODU6DùO×NWD'|QüP3URJUDP×·QD
NDPXR\XQH]GLQGHVDKLFLELUJ|UQWND]DQG×UPDNLoLQ\DVDYH\|QHWPHOLNOHUGHLVLPOHULYHLüOHYOHULNRUXQDQDQFDNND\QDNDNWDU×OPD\DUDNQLWHOLNOLYH\HWHUOLVD\×GDSHUVRQHOGHQPDKUXPE×UDN×ODUDNKDWWDVRQ\|QHUJHLOHVD\×ODU×D]DOW×ODUDNLüOHYVL]KDOHJHWLULOPHNWHGLUOHU
1LWHNLP 6DùO×N %DNDQO×ù× 7HPHO 6DùO×N +L]PHWOHUL *HQHO
0GUOù·QQ \DSW×ù×  (\OO  WDULKOL \|QHUJH GHùLüLNOLùL\OHV|]NRQXVX\|QHUJH\HJHoLFLELUPDGGHHNOHQHUHNKHULOoHGHELU
7RSOXP 6DùO×ù× 0HUNH]L NDOPDV×Q×Q YH GLùHUOHULQLQ NDSDW×OPDV×Q×Q
SODQODQG×ù×DQODü×OPDNWDG×U
“*HoLFLPDGGH%LUGHQID]OD7RSOXP6DùO×ù×0HUNH]LNXUXOPXüRODQLOoHGHPGUONoHX\JXQJ|UOHFHNRODQ×QG×ü×QGDNL
7RSOXP6DùO×ù×0HUNH]OHULELUD\LoHULVLQGHNDSDW×O×Uµ
2\VD NDPXR\XQD GX\XUXODQ YH SLORW E|OJHOHUGH X\JXODPD\D
NRQDQ LON \|QHUJH GH 7RSOXP 6DùO×ù× 0HUNH]OHULQLQ .XUXOPD 8VXO
YH(VDVODU×Do×OPDYHNDSDW×OPDV×QDGDLU0DGGH·VLQGH´$\Q×LOoHGH ELUGHQ ID]OD WRSOXP VDùO×ù× PHUNH]L NXUXODELOLUµ GHQLOL\RU YH
D\Q×0DGGH·QLQGHYDP×QGD7RSOXP6DùO×ù×0HUNH]OHUL·QLQE|OJHQLQ
FRùUDI\DV×YHQIXV\DS×V×VDùO×NDOW\DS×V×VDùO×NJ|VWHUJHOHULE|OJHQLQVRV\RHNRQRPLNJHOLüPLüOLNG]H\LWXUL]PYHVDQD\LE|OJHVL
PHYFXGL\HWLJLELGXUXPODUGHùHUOHQGLULOHUHNDo×OPDV×QDWLSLQHYH\D
NDSDW×OPDV×QDNDUDUYHULOHELOHFHùLEHOLUWLOL\RU
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$FDEDV|]NRQXVX|OoWOHUGHELUGHùLüLNOLNROPDGDQ
7RSOXP6DùO×ù×0HUNH]OHULNDSDW×O×SVD\×ODU×QHGHQ
D]DOW×OPDNWDG×U"

7RSOXP6DùO×ù×0HUNH]OHULNDSDW×OPDNWDG×UoQN6DùO×NWD'|QüP3URJUDP×·Q×QWHPHOJGVWRSOXPVDùO×ù×KL]PHWOHULQLQJHOLüWLULOPHVLL\LOHüWLULOPHVLGHùLONkUO×O×NW×UoQNVDùO×NKL]PHWOHULQLQ
SODQODQPDV× L]OHQPHVL YH GHùHUOHQGLULOPHVL EXODü×F× KDVWDO×NODU×Q
NRQWUROUHPHVDùO×ù×KL]PHWOHULoHYUHVDùO×ù×KL]PHWOHULRNXOVDùO×ù× KL]PHWOHUL VDùO×ù×Q JHOLüWLULOPHVL YH VDùO×N HùLWLPL JLEL SHN oRN
NRQXGDIDDOL\HWJ|VWHUPHVLJHUHNHQ7RSOXP6DùO×ù×0HUNH]OHULJHUHNOLDOW\DS×YHHùLWLPOLLQVDQJFQGHQ\RNVXQGXUoQNSURJUDP
KD]×UODQ×UNHQDOW\DS×YHQLWHOLNOLLQVDQJF\HWLüWLULOPHVLQH\|QHOLN
SODQODPDODU\DS×OPDG×ù×JLELKLoELUVRPXWDG×PGDDW×OPDP×üo×NDQ
KHU VRUXQ DQO×N X\JXODPDODU \|QHUJH\|QHWPHOLN\DVD GHùLüLNOLNOHUL LOH NDSDW×OPD\D oDO×ü×OP×üW×U oQN \|QHUJHOHU\|QHWPHOLNOHU
NDQXQODU ELU SODQODPD oHUoHYHVLQGH GHùLO VRV\DO GHYOHW J|UQWV
YHUPHNLoLQKD]×UODQPDNWDE|\OHOLNOHQLKDLKHGHIRODQVDùO×NNXUXPODU× YH LüOH\LüLQGHNL ´|]HOOHüWLUPHµ WRSOXPVDO ID\GD\× LONH HGLQHQ
GHPRNUDWLNJoOHULQYHNDPXR\XQXQHQJHOLQGHQNXUWXOPDNLoLQELU
´ROGXELWWL\HµJHWLULOPHNWHGLU
7RSOXP6DùO×ù×0HUNH]OHUL.XUXOPDV×9HdDO×üW×U×OPDV×QD'DLU
<|QHUJH·QLQ0DGGHVLQLQ  EHQGLQGH´7RSOXPVDùO×ù×PHUNH]L
NLüLOHULQNROD\XODüDELOHFHùLPHUNH]L\HUOHUGHYHUGLùLKL]PHWOHUH\HWHFHNE\NONWHRODQELQDYH\DELQDODUGDKL]PHWHDo×O×UgQFHOLNOH
X\JXQNDPXELQDODU×NXOODQ×O×U%XUDODUGD\HWHUOLVD\×GDRGDHùLWLP
VDORQXLOHDUDoJHUHoW×EELGRQDQ×PEURPDO]HPHOHULYHVDUIPDO]HPHOHULEXOXQGXUXOXUµGHQLOPHNWHGLU
 $QFDN PHYFXW ELQDODU×Q VD\×ODU× \HWHUVL] ROGXùX KDOGH EX Do×ù×QJLGHULOPHVLLoLQKHUKDQJLELUJLULüLPGHEXOXQXOPDP×üW×U%HQ]HU
üHNLOGH6DùO×N2FDNODU×\HULQH$LOH6DùO×ù×%LULPOHULDo×OPDV×SODQODQPDNWDYHEXQXQLoLQGHELUND\QDNDNWDU×P×\DS×OPDPDNWDG×UgUQHùLQ
úVWDQEXOúO6DùO×N0GUOù\LUPLEHü\×O×DüDQ6DùO×N2FDù×X\JXODPDV×VUHVLQFHDQFDN6DùO×N2FDù×DoDELOPLüNHQúVWDQEXO·GD
 .DV×P  JQ EDüODW×ODQ $LOH +HNLPOLùL X\JXODPDV× NDSVDP×QGD\DNODü×N$LOH6DùO×ù×0HUNH]LEHOLUOHQPLüWLU<×OODUG×U
úVWDQEXO·XQJHUHNVLQLPLRODQ6DùO×N2FDù×VD\×V×WDPDPODQDPD]NHQ
JHUHNVLQLPGX\XODQEXELQDODUELUNDoJQGHQDV×OVDùODQDFDNW×U"
6DùO×N%DNDQO×ù×·QFDVDùO×NKL]PHWLYHULOHQDODQODU×QPRGHUQOHüWLULOPHVL JHUHNWLùL LOHUL VUOHUHN KHNLPOHUH PXD\HQHKDQH DoPDODU×
LoLQ GDKL L]LQ YHULOPH\HQ DSDUWPDQ GDLUHOHULQGH X\JXQVX] ELQDODU×QNLUDODQPDV×LOHELQOHUFHNLüLQLQKL]PHWDODFDù×V|]GH$LOH6DùO×ù×%LULPOHULLOH$LOH+HNLPOLùLX\JXODPDV×HNVLNOLNOHUYHERüNDODQ
E|OJHOHU GLNNDWH DO×QPDGDQ EDüODW×OP×üW×U gWH \DQGDQ V|] NRQXVX
$LOH+HNLPOLùLX\JXODPDV×KNPHWLQLGGLDODU×YHKHGHIOHULGRùUXOWXVXQGD JHUoHNOHüWLULOHELOVH GDKL GHYOHW HQ WHPHO J|UHYOHULQGHQELULRODQELULQFLEDVDPDNVDùO×NKL]PHWOHULQGHQoHNLOPLü
YH´WDüHURQµKL]PHWVDW×QDO×\RUGHPHNWLU6RV\DOGHYOHWLONHOHULLOH
EDùGDüPD\DQEXWXWXPELU\DQ×\OD*66SULPOHULQLYHNDWN×NDW×O×P
SD\ODU×Q× |GH\HPH\HQOHULQ VDùO×N KL]PHWOHULQGHQ ID\GDODQDPDPDV×
DQODP×QD JHOLU NL EX VDùO×N KL]PHWOHULQGHNL HüLWVL]OLNOHULQ GHULQOHüPHVLQLQYH\RNVXOODU×QVDùO×NKDNODU×Q×QGDKDEDüWDQJ|]GHQo×NDU×OG×ù×Q×J|VWHULU
$LOH+HNLPOLùL0RGHOLQLQDQDELOHüHQOHULRODQ$LOH6DùO×ù×%LULPOHUL
YH7RSOXP6DùO×ù×0HUNH]OHUL·QGHD\U×FD´7RSOXP6DùO×ù×0HUNH]L-
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QLQ GLùHU J|UHYOHUL LOH ELUOLNWH EHOOL KL]PHW DODQODU×QGD \RùXQODüP×ü
7RSOXP6DùO×ù×0HUNH]LQHEDùO×\DS×µRODUDNWDQ×PODQDQ9HUHP
6DYDü'LVSDQVHUOHUL$QDdRFXN6DùO×ù×0HUNH]OHUL+DON6DùO×ù×
/DERUDWXYDUODU×YHEHQ]HUL7RSOXP6DùO×ù×0HUNH]L%LULPOHUL·QGH
J|UHYOHQGLULOHFHN QLWHOLNOL LQVDQ JF YH VD\×V× WDQ×PODQPDP×ü
YH GLùHU VDùO×N NXUXPODU×QGDQ DNWDU×ODFDN SHUVRQHOLQ R NXUXPODUGDE×UDNDFDNODU×ERüOXNODU×QQDV×OGROGXUXODFDù×GDSODQODQPDP×üW×U
gUQHùLQKDVWDQHDFLOVHUYLVOHULYHDPEXODQVKL]PHWOHULQGH
oDO×üDQELUoRNKHNLP$LOH+HNLPOLùLX\JXODPDV×NDSVDP×QDDO×QDUDNJ|UHYOHQGLULOPLüYHDFLOVDùO×NKL]PHWOHULQGHFLGGLKHNLP
Do×ù× ROXüPXüWXU 7RSOXP 6DùO×ù× 0HUNH]OHUL KHNLP Do×ù× EX
KHNLPOHU $LOH 6DùO×ù× 0HUNH]OHULQGH J|UHYOHQGLULOGLNOHULQGHQ
GROD\× QHGHQL\OHNDSDW×OPD\ROXQDJLGLOLUNHQKDVWDQHDFLOVHUYLVOHULQGHPH\GDQDJHOHQDo×NLVHX]PDQKHNLPOHUHEUDQüG×ü×
Q|EHWWXWWXUXODUDNJLGHULOPH\HoDO×ü×OPDNWDG×U+DVWDQHDFLOVHUYLVOHULQGHJ|UHYOHQGLULOHQEXKHNLPOHULQoRùXQOXùX\×OODUG×UDFLOVDùO×NKL]PHWOHULQGHoDO×üPDPDODU×QDUDùPHQKHUKDQJLELUX\XPHùLWLPL
YHULOPHGHQoDO×üPD\D]RUODQP×üW×U%XSODQV×]X\JXODPDGD6DùO×N
%DNDQO×ù×·Q×QGLùHUJQONYHKHVDSV×]NDUDUODU×JLELKHPKHNLPOHULQ
KHPGHKDVWDODU×P×]×QPDùGXUL\HWLLOHVRQXoODQP×üW×U

6DùO×NWD'|QüP3URJUDP×\ODüLPGL\HNDGDUQHROGX
EXQGDQVRQUDQHRODFDN"

%WQWRSOXPXVRV\DOJYHQOLNüHPVL\HVLDOW×QDDOPDYDDGL\OH VRV\DO JYHQOLN VLVWHPOHUL *HQHO 6DùO×N 6LJRUWDV× oDW×V× DOW×QGD
ELUOHüWLULOGL 6RQXo WHPLQDW SDNHWL GDUDOW×ODUDN KDVWDODU×P×]GDQ
NDWN×NDW×O×PSD\×DG×DOW×QGDHN|GHPHWDOHSHGLOPLüE|\OHOLNOH
|]HO VDùO×N NXUXOXüODU×QD YH |]HO VLJRUWD üLUNHWOHULQH ´PüWHULµ
\DUDW×OPD\DoDO×ü×OP×üW×U
$LOH+HNLPOLùLPRGHOLQLQX\JXODPD\DNRQPDV×LOHKHNLPKDVWDLOLüNLVLVDW×F×PüWHULLOLüNLVLQHG|QüWUOHUHNWDüHURQKL]PHW
DO×P×QDJLGLOPHNWHGLU 6RQXoELULQFLEDVDPDNVDùO×NKL]PHWOHULQGHQGHYOHWWDPDPHQoHNLOPLüGROD\O×GDROVD|]HOOHüWLULOPLüWLU
.DPX+DVWDQH%LUOLNOHUL\DVDWDVDU×V×QGD|QJ|UOGùüHNOL\OH
EDNDQO×NEQ\HVLQGHNLVDùO×NNXUXOXüODU×Q×QELUDQODPGD|]HUNVDùO×N
LüOHWPHVLVWDWVQHJHoLULOPHVLYHGDKDVRQUDGDLüOHWPHKDNODU×GHYUHGLOPHN\ROX\OD|]HOOHüWLULOPHOHULQLQ\DQLLNLQFLYHoQFEDVDPDN
VDùO×NKL]PHWOHULQLQ|]HOOHüWLULOPHVL\OHVDùO×NDODQ×QGDNDPXKL]PHWL
VRQDHUGLULOHFHNWLU

6218d2/$5$.«

7RSOXP VDùO×ù× PHUNH]OHULQLQ VD\×V×Q×Q D]DOW×OPDV×QD \|QHOLN G]HQOHPHQLQ YH NRQWUROV] ELU ELoLPGH \D\J×QODüW×U×ODQ DLOH KHNLPOLùLX\JXODPDODU×Q×QWRSOXPVDùO×ù×KL]PHWOHULQLROXPVX]HWNLOH\HFHN
RODQ6DùO×NWD'|QüP3URJUDP×·Q×QJHULG|QüV]YH|QHPOLGHùLüLNOLNOHULQGHQELULROGXùXQXJ|U\RUX]9HVRUXQHPDUHOHULQLQüLPGLGHQELULNPH\HEDüODG×ù×Q×NDPXR\XLOHSD\ODü×\RUYH\HWNLOLOHULELU
NH]GDKDV|PUOHQOHULQH]LOHQOHULQ\DüDP×NRQXVXQGDVUGUGNOHULNHVLQVXVNXQOXNWDQYD]JHoLSVRUXPOXOXNDOPD\DPHYFXWVDùO×N
SROLWLNDODU×YHX\JXODPDODU×QDVRQYHUPH\HGDYHWHGL\RUX]
8]'U$JDK$\G×Q
7UNL\H3VLNL\DWUL'HUQHùL
0HUNH]\|QHWLP.XUXOXh\HVL
73'0<.DG×QD
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7h5.ú<(36ú.ú<$75ú'(51(øúYH$'/ú7,38=0$1/$5,'(51(øú
257$.%$6,1$d,./$0$6,

7(&$9h=ú16$1/,.68d8'85
%DV×QDYH.DPXR\XQD
*HoWLùLPL]KDIWDQLYHUVLWH|ùUHQFLVLELUNDG×Q×]RUODNDo×UDUDNWHFDY]HWWLNOHULLGGLDV×\ODWXWXNOX\DUJ×ODQDQLNLNLüLQLQWHFDY]LOHLOJLOLNDQ×WODU
VDELWROPDV×QDPDùGXUXQUXKVDO\|QGHQHWNLOHQGLùLQHLOLüNLQLNLQLYHUVLWHKDVWDQHVLQLQ3VLNL\DWUL$QDELOLP'DOODU×QGDQDO×QDQUDSRUODUEXOXQPDV×QDUDùPHQ\HUHOPDKNHPHWDUDI×QGDQVHUEHVWE×UDN×OPDODU×KHPNDPXR\XQGDKHPPHVOHNJUXEXPX]GDWHSNL\DUDWP×üYHNDPXR\XYLFGDQ×QGD
GHULQELU\DUDDoP×üW×U6RQGXUXüPDGD\HUHOPDKNHPH$GOL7×S.XUXPX·QGDQELOLUNLüLJ|UüLVWHQPHVLQHNDUDUYHUPLüD\U×FDEXGHùHUOHQGLUPHVUHVLQLQD\VUHFHùLQLYHVDQ×NODU×QPDùGXURODFDù×Q×JHUHNoHJ|VWHUHUHNKHULNLVDQ×ù×QWXWXNOXOXNKDOOHULQLNDOG×UP×üW×UúoHUGLùLE\N
KXNXNVDO\DQO×üG×ü×QGDONHGHNLELOLPVHONXUXPODU×QGHùHUOHQGLUPHOHULQL\RNVD\DQVD\J×V×]O×NLoHUHQEXNDUDUNDG×QD\|QHOLNüLGGHWLQHQXo
ELoLPLRODQWHFDY]WHüYLNHGLFLYH|]HQGLULFLELUQLWHOLNND]DQP×üW×U%XQXQ\DQ×QGD\HWHULQFHNDQ×WROPDG×ù×KDOGH\×OODUFDPDKNHPH|QQH
o×NDU×OPDGDQLQVDQODU×QWXWXNOXOXNKDOOHULQLQVUPHVLQHNDUDUYHUHQPDKNHPHOHUQHUHGH\VHDGDOHWLQWHFHOOLVLQGHQoRNEXGDYDGDVDQ×NODU×Q´PDùGXUL\HWLQLµ|QOHPHWHODü×QDGüPüOHUGLU
  0DUW  DNüDP× NDo×U×ODUDN WHFDY] HGLOHQ PDùGXUXQ $QNDUD $GOL 7×S .XUXPXQGD \DS×ODQ PXD\HQHVLQGH FLQVHO VDOG×U×Q×Q NDQ×WODU×
VDSWDQP×ü1XPXQH+DVWDQHVLWDUDI×QGDQUXKVDOVDùO×ù×ER]XOGXùXQDLOLüNLQUDSRUYHULOPLü$QNDUDhQLYHUVLWHVLYH*D]LhQLYHUVLWHVL3VLNL\DWUL
$QDELOLP'DO×%DüNDQO×NODU×\DSW×ù×GHùHUOHQGLUPHGHPDùGXUD´7UDYPD6RQUDV×6WUHV%R]XNOXùXµWDQ×V×NRQDUDNUXKVDOGXUXPXQXQER]XOGXùX
EHOJHOHQPLüWLU%XQDUDùPHQ\HUHOPDKNHPHQLQVRQ\×OODUGDYHUGLùL\DQO×üYHVL\DVLNDUDUODUQHGHQL\OHQLWHOLùL\DS×ODQPDV×YHLüOHYLWDUW×ü×ODQ
$GOL7×S.XUXPX·QGDQJ|UüLVWHQPHVLVW\DUJ×Q×QWPYHULOHUHUDùPHQ$GOL7×S.XUXPXJ|UüQ|]HOOLNOHLVWHPHVLYHFLGGL\HDOPDV×DGDOHW
VLVWHPLQLQLoLQGHEXOXQGXùXGXUXPXJ|VWHUPHNDo×V×QGDQGDGLNNDWoHNLFLGLU%XHùLOLPELOLPVHOYHKXNXNVDODo×GDQE\NELUKDWDLoHUGLùLJLEL
ELUoRN\DQO×ü×GDEHUDEHULQGHJHWLUPHNWHGLUúOJLOL\DVDOG]HQOHPHOHUGH\HUDODQUXKVDOER]XNOXNNULWHULX\JXOD\×F×ODUWDUDI×QGDQ\DVDGDDo×NoD
EHOLUWLOPHPLüROPDNODELUOLNWHNDO×F×ELUKDVDUELoLPLQGH\RUXPODQPDNWDGROD\×V×\ODGDX]PDQODU×Q\DSW×NODU×LQFHOHPHVRQUDV×QGD´ER]XNOXN
PH\GDQDJHOPHPLüWLUYH\DER]XNOXNVDSWDQPDP×üW×UµGHùHUOHQGLUPHVLPDùGXUEXROD\GDQHWNLOHQPHPLüWLUELoLPLQGHKDWDO×RODUDNEDVLWELUHWNL
RODUDNDOJ×ODQPDNWDG×U
$GDOHW%DNDQO×ù×WDUDI×QGDQ\DS×ODQDo×NODPDGDFLQVHOVXoPDùGXUODU×Q×QPXD\HQHYHUDSRUODPDVUHoOHUL$GOL7×S.XUXPX$GOL7×SúKWLVDV
.XUXOXWDUDI×QGDQ\HULQHJHWLULOGLùL6DYF×O×NODUYHPDKNHPHOHUGHQEXNRQXGDoRNVD\×GDGRV\D$GOL7×SúKWLVDV.XUXOXQDJ|QGHULOGLùLQGHQ
UDQGHYXWDULKOHULQLQX]DPDPDV×LoLQ6DùO×N%DNDQO×ù×LOHJ|UüPHOHU\DS×OG×ù×J|UüPHOHUVRQXFXQGD$GOL7×S.XUXPXQDYH|]HOOLNOH$GOL7×S
úKWLVDV.XUXOXQD´=RUXQOX'HYOHW+L]PHWL<NPOOù.XUDV×µLOH´X]PDQSVLNL\DWUµWDNYL\HVL\DS×OG×ù×LIDGHHGLOPHNWHGLU%XGHVWHN|QHPOL
ROPDNODELUOLNWHKHPEDNDQO×NKHPGHPDKNHPHOHUWDUDI×QGDQQLYHUVLWHYHHùLWLPKDVWDQHOHULQGHoDO×üDQGHQH\LPOLSVLNL\DWULVWOHULQ\HUDOG×ù×
NXUXOODU×QNDUDUODU×Q×\RNVD\PD\DYH|QHPVL]OHüWLUPH\H\|QHOLNELUJHUHNoH\HG|QüWUOGùQQ|UQHNOHULV×NV×NJ|UOPHNWHGLU$GDOHW%DNDQO×ù×X]PDQODUDGD\DQDUDN´FLQVHOVXoODUGDEHGHQYHUXKVDùO×ù×Q×QNDO×F×ER]XOXSER]XOPDG×ù×Q×QWHVSLWLLoLQELOLPVHORODUDN\Dü
DOW×QGDNLoRFXNODULoLQD\O×NHULüNLQOHULoLQLVHD\O×NVUHQLQEHNOHQPHVLJHUHNWLùLµLGGLDV×QGDEXOXQPDNWDYH\HUHOPDKNHPHQLQ
NDUDU×Q×GRùUXEXOPDNWDG×U%DNDQO×ù×QEXLIDGHVLGHELOLPG×ü×G×U$GDOHW%DNDQO×ù×Q×QHQN×VD]DPDQGDKDQJLX]PDQODUDYHKDQJLELOLPVHOYHULOHUH
J|UHEXEHOLUOHPH\L\DSW×ù×Q×NDPXR\XQDDo×NODPDV×JHUHNPHNWHGLU
%LOLUNLüLOLNOHLOJLOL\DVDOG]HQOHPHOHUGHGHùHUOHQGLUPHQLQDOW×D\LoLQGH\DS×OPDPDV×KDOLQGHEDüNDELUELOLUNLüLGHQJ|UüLVWHQPHVLJHUHNLUNHQ
PDKNHPHOHULQ$GOL7×S.XUXPX·QGDQJ|UüEHNOHPHVL\DVDODU×KLoHVD\PDNW×U$GDOHW%DNDQO×ù×WDUDI×QGDQ\DS×ODQDo×NODPDGD\DQO×üODUVDYXQXOPDNWDWHFDY]FOHULVRNDùDE×UDNDQYHDGDOHWGX\JXVXQX]HGHOH\HQNDUDU×QJHUHNoHOHULE\NELU|]HQOHKD]×UODQPDNWD\DVDODU×QoLùQHQPHVLQHJ|]\XPXOPDNWDG×U%XDo×NODPDLoHUGLùLFLGGLELOLPVHO\DQO×üODU\DQ×QGDVHoNLQELOLPNXUXPODU×Q×QNDUDUODU×QDE\NELUVD\J×V×]O×NLoHUPHNWH
EXNXUXPODU×QJ|UüOHULQLGHùHUVL]OHüWLUPHNWH\HUHOPDKNHPHOHULQWHFDY]FOHULNRUX\DQNDUDUODU×Q××VUDUODVDYXQPDNWDG×U%XKDOL\OHVRQGHUHFH
]FYHNDPXR\XYLFGDQ×\DUDOD\×F×G×U
7HFDY]H\OHPLQLQNHQGLVLKHUKDQJLELUUXKVDOEHOLUWLROPDVDELOHELUH\LQIL]LNVHOYHUXKVDOEWQOùQWHKGLWHGHQLQVDQO×NVXoXRODQELU
H\OHPGLU)L]LNVHOYHUXKVDOEHOLUWLOHULQROPDPDV×EXH\OHPLQVXoQLWHOLùLQLNDOG×UPD\DFDù×JLELWHFDY]FQQVHUEHVWE×UDN×OPDV×LoLQJHUHNoH
GHùLOGLUúOJLOLUDSRUODUGDEHOLUWLOHQ´7UDYPD6RQUDV×6WUHV%R]XNOXùXµWDQ×V×LoLQEHOLUWLOHULQELUD\GDQX]XQVUPHVL$NXW6WUHVER]XNOXùXLoLQLVH
LNLJQGHQX]XQVUPHVL\HWHUOLGLU%XEHOLUWLOHULQoD\GDQX]XQVUPHVLGXUXPXQGDER]XNOXNNURQLNQLWHOLNND]DQPDNWDG×U%HOLUWLOHULQHüLNDOW×
VUGùYHWUDYPDGDQDOW×D\VRQUDER]XNOXùXQGDKDJ|UQUKDOHJHOGLùLJHoEDüODQJ×oO×ROJXODU×QVD\×V×J|UHFHGDKDGüNWU%XGXUXPGDKL
UXKVDOHWNLOHQPHROPDG×ù×Q×J|VWHUPHPHNWHGLU%LUoRNNRUX\XFXHWNHQLQUXKVDOEHOLUWLOHULQWDQ×NRQDFDNG]H\Ho×NPDV×Q×|QOHGLùLDQODP×QDJHOPHNWHGLU5XKVDOWUDYPDQ×QROXPVX]HWNLOHULQLQVUHoLoLQGHJHULOHPHVLGHWHFDY]QJHUoHNOHüPHGLùLYHVXoROPDG×ù×DQODP×QDJHOPHPHNWHGLU
%LUH\LQVDKLSROGXùXEDüDo×NPDEHFHULOHULJ|UGùUXKVDOYHVRV\DOGHVWHNEXEHOLUWLOHULQD]DOPDV×QDNDWN×VDùOD\DELOLU)DNDWPDKNHPHOHULQ
WHFDY]FOHULQLQPDùGXUL\HWLQL|QOHQPHVLJHUHNoHVL\OHDGDOHWLQWHFHOOLHWPHVLQLHQJHOOH\HUHNWHFDY]HXùUD\DQODU×ELUNH]GDKDPDùGXUHWPHVL
UHWUDYPDWL]D\RQDHüGH\LüOHEXNLüLOHULQ\HQLGHQWUDYPD\DXùUDPDV×QDYHRUWD\Do×NDQUXKVDOVRUXQODU×QVUHùHQOLNND]DQPDV×QD\RODoDFDNW×U
 $GDOHW %DNDQO×ù×·Q×Q ELOLP G×ü× Do×NODPDODUOD \HUHO PDKNHPHOHULQ KXNXN G×ü× NDUDUODU×Q× GHVWHNOHPHPHVLQL W×S IDNOWHOHULQLQ SVLNL\DWUL YH
$GOLW×SDQDELOLPGDOODU×Q×QUDSRUODU×Q×\RNVD\DQVD\J×V×]KXNXNG×ü×YHVXoROXüWXUDELOHFHNX\JXODPDODU×QGDQGHUKDOYD]JHoPHVLQL$GOL7×S
.XUXPX·QGDQUDSRUDO×QPDV×\|QQGHNLKXNXNVDOVUHFLX]DWDFDNNDUDUODU×QGDQYD]JHoHFHNJLULüLPOHUGHDFLOHQEXOXQXOPDV×Q×WDOHSHGL\RUX]«
'Ro'U'RùDQ<HüLOEXUVD
7UNL\H3VLNL\DWUL'HUQHùL*HQHO%DüNDQ×
73'0HUNH]<|QHWLP.XUXOXDG×QD
3URI'UhPLW%LoHU
$GOL7×S8]PDQODU×'HUQHùL%DüNDQ×
$78'<|QHWLP.XUXOXDG×QD
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%DV×QDYH.DPXR\XQD
)DWPDJO·Q6XoX1H"DGO×GL]LQLQ\D\×QDJLUPHVLLOHELULQVDQO×NVXoXRODQWHFDY]QJLGHUHNELUPDJD]LQPDO]HPHVLKDOLQHJHOGLùLYH
EXQXQKHUJHoHQJQDUWW×ù×Q×J|UPHNWH\L]6RQRODUDNELUXOXVDONDQDOGD$OL3R\UD]RùOX·QXQVXQGXùX´*|OJHGH0XKDEEHWOHUµSURJUDP×QGD
WHFDY]VDKQHVLIXWEROPDo×JLELHOHDO×QP×üYHNRPHGLXQVXUXKDOLQHJHWLULOPLüWLU%XGXUXPLQVDQKDNODU×LQVDQ×QEHGHQVHOUXKVDOVDùO×ù×
YHWRSOXPXQJHOHFHùLDo×V×QGDQVRQGHUHFHWHKOLNHOLELUJLGLüWLU&LQVHOüLGGHWNDUü×V×QGDNLGX\DUV×]O×ù×QYH\RNVD\PDQ×QJHOGLùLER\XWLVH
HQGLüHYHULFLYH|INH\DUDW×F×G×U
6RQG|QHPOHUGHONHPL]GHüLGGHWLoHUHQVXoODUGDDUW×üJ|]OHQPHNWHGLUûLGGHWNLüLQLQ\DüDP×Q×UXKVDOYHEHGHQVHOVDùO×ù×Q×WHKGLWHGHU
7HFDY]Dù×UELUUXKVDOYHEHGHQVHOWUDYPDG×U.DG×QHUNHNoRFXN\DGDHULüNLQKHUNHVLoLQEHGHQVHOYHUXKVDODF×GHPHNWLU+LoNLPVH
E|\OHELUDF×\×QHKDNHGHUQHGHLVWHU7HFDY]QYHRQXDON×üODPDQ×QKLoELUKDNO×JHUHNoHVL\RNWXU
7RSOXPGD|]HOOLNOHUHNDG×QODU×QPDUX]NDOG×ù×FLQVHOüLGGHWLQV×UDGDQELUROD\P×üJLELVXQXOPDV×PL]DKPDO]HPHVL\DS×OPDV×J|UPH]GHQ
JHOLQPHVLYHSRUQRJUDILNX\DU×F×H\OHPJLELNXOODQ×OPDV×GRùUXGDQ\DGDGROD\O×RODUDNFLQVHOüLGGHWVXoXQXQ\D\J×QODüPDV×QDYHRQD\
J|UPHVLQHQHGHQROPDNWDG×U
ûLGGHWLQIL]LNVHOFLQVHOGX\JXVDOVRV\DOYHHNRQRPLNKHU\|QLOH\RùXQOXùXDUWDUNHQPHG\DNXUXPODU×QDE\NVRUXPOXOXNGüPHNWHGLU8\JXQROPD\DQLoHULNWHNLSURJUDPODUüLGGHWLQHQJHOOHQPHVLQGHQoRN\D\J×QODüPDV×QDYHRODùDQODüPDV×QDQHGHQRODFDNW×Uú]OHQPH
ND\J×V× LOH KD]×UODQP×ü ED]× SURJUDPODU NDG×QD \|QHOLN üLGGHWL |]HQGLUPHNWH V×UDGDQODüW×UPDNWD QRUPDOOHüWLUPHNWH WRSOXPVDO FLQVL\HW
UROOHULQLSHNLüWLUPHNWHYHGHVWHNOHPHNWHGLU0HG\DNXUXPODU×Q×QüLGGHWLQYHWRSOXPVDOFLQVL\HWUROOHULQLQVRQGHUHFH\RùXQROGXùXYHWHPVLO
HGLOGLùLSURJUDPODUDUHNOkPODUDGL]LOHUHILOPOHUH\DU×üPDODUD\HUYHUPHPHOHULEXNRQXGDWRSOXPVDOVRUXPOXOXNODU×Q×\HULQHJHWLUPHOHUL
JHUHNPHNWHGLU
6DQ×ODQ×QDNVLQHONHPL]GHFLQVHOüLGGHWROGXNoD\D\J×QYHJL]OLGLU0DùGXUODU×Q\DüDG×NODU×üLGGHWLJL]OHPHOHULWRSOXPXQELUoRNNHVLPLQLQ
KDOD WHFDY] PDùGXUODU×Q× DüDù×ODPDV× HWLNHWOHPHVL G×üODPDV× YH PDùGXU ROGXùX ROD\ QHGHQL\OH VXoODPDV× LOH LOJLOLGLU *HUHN NXUXPODU
JHUHNWRSOXPWHFDY]PDùGXUXQXNRUXPDO×GHVWHNOHPHOLYHVXoXQ|QOHQPHVLLoLQJHUHNOLWHGELUOHULLYHGLOLNOHDOPDO×G×UdRNDù×UO×NO×RODUDN
NDG×QODU×QPDUX]NDOG×ù×FLQVHOüLGGHWLOHHùOHQPHN\HULQHNDG×Q×QEHGHQLQLQWHNVDKLELQLQNHQGLVLROGXùXNDEXOQGHQ\RODo×NDUDNNDG×Q×YH
ELUH\LüLGGHWWHQNRUX\DQ|QOH\LFLYHNRUX\XFXSROLWLNDODUJHOLüWLULOPHOLGLUg]HOOLNOHFLQVHOüLGGHWPDùGXUODU×LoLQFLQVL\HWHGX\DUO×LONEDüYXUX
PHUNH]OHULYHVRV\DOGHVWHNNXUXPODU×ROXüWXUXOPDO×G×U.DG×QYHHUNHNHüLWOLùLWHPHOLQGHNDG×QKDNODU×JHOLüWLULOPHOLEXELUGHYOHWSROLWLNDV×
ROPDO×G×U.DG×Q×QVDùO×ù×\DüDP×YHKDNODU×JYHQFHDOW×QDDO×QPDO×FLQVHOVXoODULQGLULPHXùUDPDPDO×WDKULNLQGLULPLKDILIOHWLFLQHGHQJLEL
EDKDQHOHUOHVXoGROD\O×RODUDNRQD\ODQPDPDO×G×U
%XUDGDQWPNXUXPODUDYHVRUXPOXODUDüLGGHWHWHFDY]HRUWDNROXQPDPDV×Q×|]HOOLNOHNDG×QODU×QPDUX]NDOG×ù×EXWUüLGGHWH\OHPOHULQLQ|YOPHPHVLQLYHWHüYLNHGLOPHPHVLQLV|\O\RUX]%XYHEHQ]HUSURJUDPODUODLOJLOLPHVOHN|UJWOHULQLQYH\DVDOPHUFLOHULQKDUHNHWH
JHoPHVLQLQJHUHNOLOLùLQLKDW×UODW×\RUX]
.DPXR\XQD6D\J×LOHGX\XUXOXU
Q<HWNLQ
'U1HVULQ<HWNLQ
&LQVHO(ùLWLP7HGDYLYH$UDüW×UPD'HUQHùL*HQHO%DüNDQ×
'UûDKLND<h.6(/
7UNL\H3VLNL\DWUL'HUQHùL.DG×Q5XK6DùO×ù×%LOLPVHOdDO×üPD%LULPL.RRUGLQDW|U
'U(MGHU$NJQ<,/',5,0
7UNL\H3VLNL\DWUL'HUQHùL&LQVHOOLNYH&LQVHO6RUXQODU%LOLPVHOdDO×üPD%LULPL.RRUGLQDW|U
'RùDQû$+ú1
7UNL\H3VLNL\DWUL'HUQHùLúQVDQ+DNODU×YH(WLN%LOLPVHOdDO×üPD%LUL
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<$û/$10$..$d,1,/0$='(0$16 %81$0$ .$d,1,/0$=0,"
(NLP'Q\D<DüO×ODU*Q

 2UWDODPD \DüDP VUHVL X]X\RU %XQXQOD ELUOLNWH GQ\DGD \DüO×
QIXVXQRUDQ×GDJLGHUHNDUW×\RU2UWDODPD\DüDPVUHVL\]\×O×Q
EDü×QGDFLYDU×QGDLNHQ\×OODU×DUDV×QGD\×OROPXüWXU\×O×QGDLVHRUWDODPD\DüDPVUHVLQLQ\×OROPDV×EHNOHQPHNWHGLU\×O×QGD\DüO×QIXVRUDQ×WPGQ\DGDLNHQ
\×O×QGDRODFDù×|QJ|UOPHNWH\×O×QGDGQ\DGD
 PLO\RQ RODQ  \Dü ]HUL QIXVXQ  \×O×QGD  PLO\DUD
XODüDFDù×EHNOHQPHNWHGLU
hONHPL]GH'HYOHWúVWDWLVWLN(QVWLWVQQQIXVVD\×P×VRQXoODU×QD
J|UH\DüVWQIXV·GHLNHQ\×O×QGDEXRUDQ
 ·G×U 7UNL\H úVWDWLVWLN .XUXPX 78ú.   \×O× YHULOHULQH
J|UHLVH\DüYHQIXVXQRUDQ×·GLU\×O×QGD\DüO×QIXVXQ7UNL\HQIXVXQXQ\DNODü×N·VLQLROXüWXUDFDù×|QJ|UOPHNWHGLU1IXVXQ\DüODQPDV×\HQLVRUXQODURUWD\Do×NDUPDNWD
\HQLWXWXPYHKL]PHWJHUHNVLQLPOHULQLJQGHPHJHWLUPHNWHGLU
.HQWOHüPHDLOH\DS×V×QGDGHùLüPHOHULVWLKGDP×QELoLPLQGHNLGHùLüPHOHUHNRQRPLNJoONOHUJ|oYEVUHoOHU|QFHGHQDLOHQLQWHPHO
SDUoDV× RODQ YH DLOH LoLQGH EHOLUOH\LFL ELU URO RODQ \DüO×Q×Q JLGHUHN
LNLQFLONDOPDV×QDYHELU\NRODUDNDOJ×ODQPDV×QD\RODoPDNWDG×U%X
VUHoWHKHUDODQGDEDVN×QKDOHJHOHQUHNDEHWLQWRSOXPVDOGD\DQ×üPD
GX\JXVXQX RUWDGDQ NDOG×UPDV×Q×Q YH EX GXUXPXQ LQVDQ LOLüNLOHULQH
\DQV×PDV×Q×Q GD |QHPOL ELU NDWN×V× YDUG×U <DüO×ODU×Q \DOQ×]ODüW×ù× EX
VUHoWHHQ|QHPOLVRUXQ\DüO×ODUD\|QHOLNVRV\DOGHVWHNVLVWHPOHULQLQ
\HWHUVL]OLùLDN×OF×YHLQVDQLSROLWLNDODU×Q\RNOXùXGXU$\U×FD\DüO×ODUD
\|QHOLNVRV\DOGHYOHWDQOD\×ü×Q×QoRN|QHPOLELU|ùHVLRODQNDPXVDO
QLWHOLNOLEDU×QPDRODQDNODU×Q×Q\HWHUOLROPD\×ü×JLELQHGHQOHUOHJLGHUHN
GDKD ID]OD RUDQGD \DOQ×] YH VRV\DO GHVWHNWHQ \RNVXQ ELoLPGH \DüDPODU×Q× VUGUPHN ]RUXQGD NDOPDNWDG×UODU <DüO×ODU×Q |QHPOL ELU
E|OP\RNVXOOXNULVNLDOW×QGDG×U7RSOXPXQ·QXROXüWXUDQ
\DüVWELUH\OHU\RNVXOODU×QVLQLROXüWXUPDNWDG×U<DüO×ELUH\OHUGH\RNVXOOXNJHQoQIXVDJ|UHGDKDV×NGDKDDù×UELoLPGH\DüDQDQHNRQRPLNYHWRSOXPVDOELUVRUXQKDOLQHJHOPLüWLUgQHPOLELU
N×VP×Q×QVRV\DOJYHQFHGHQ\RNVXQROPDV×JHOLUG]H\OHULQLQGüN
ROPDV×\DüO×O×NG|QHPLQGH\DüDQDQVRUXQODU×NDWEHNDWDUW×UPDNWDG×U
gQHPOLVRUXQODUGDQELULVDùO×NKL]PHWLQHXODüPDGDNLJoONOHUGLU
gUQHùLQSVLNL\DWULNWDQ×NRQDQHULüNLQELUH\OHUGHKHNLPHXODüPD
LNHQ\DüO×ODUGDEXRUDQ·WU<DüO×ODUYH\DN×QODU×\DüO×O×N
G|QHPLQGHRUWD\Do×NDQUXKVDOKDVWDO×NODU×QEHOLUWLOHULQLV×NO×NODGRùDO\DüODQPDVUHFLQHEDùOD\DUDNGDEXEHOLUWLOHULoLQW×EEL\DUG×P
DUDPDPDNWDG×UODU 2\VD \DüO×ODU NHQGLOHULQH J|UH G]HQOHQPLü KL]PHWOHUHD\U×FDHüOLNHGHQKDVWDO×NODUQHGHQL\OHVUHNOLELUGHVWHNYH
EDN×PD VUHNOL JHUHNVLQLP GX\PDNWDG×UODU %LU oRN ONHGH oRùXQOXNOD NDPXVDO KL]PHWLQ ELU SDUoDV× RODUDN VXQXODQ \DüO× HYOHUL
GHVWHNOL\DüDPQLWHOHULJHULDWULNOLQLNOHUL\DU×\ROKDVWDQHOHUL
JQG]EDN×PPHUNH]OHULYHKX]XUHYOHULJLELNXUXPODU×QEHQ]HUOHUL QH \D]×N NL ONHPL]GH PHYFXW GHùLOGLU hONHPL]GH \DüO×ODUD
\|QHOLNG]HQOHQPLüEXNDSVDPGDELUVLVWHPEXOXQPDPDNWDG×U
%XQXPXüWXOD\DQELUoDO×üPDGDL]OHQPHPHNWHGLU
<DüO×QIXVDUWW×NoDNLüLQLQ]DPDQLoHULVLQGHEDüWDEHOOHNROPDN
]HUH ELOLüVHO LüOHYOHULQLQ ER]XOPDV× LOH ELUOLNWH NDUDU YHUPH \DUJ×ODPDNRQXüPDNHQGLEDN×P×Q×VDùODPDYHJQONLüOHULQL\UWPH
JLELWHPHOLüOHYOHULQLHWNLOH\HUHNELUH\LEDù×PO×YHVUHNOLEDN×PJHUHNVLQLU KDOH JHWLUHQ LOHUOH\LFL QLWHOLNWH |QHPOL ELU KDVWDO×N RODQ GH-

PDQV×Q EXQDPD \D\J×QO×ù×GDJLGHUHNDUWPDNWDG×U'HPDQVHUNHQ
WDQ× NRQGXùXQGD YH WHGDYL\H EDüODQG×ù×QGD LOHUOHPHVL |QOHQHELOHQ
\DYDüODW×ODELOPHQ \DüO× ELUH\LQ GDKD X]XQ VUH EDù×PV×] \DüDPDV×
RODQDNO×N×O×QDELOHQELUKDVWDO×NW×U7PGQ\DGDEXQDPDQ×QROXüQHGHQOHUL|QOHQPHVLYHWHGDYLVLLOHLOJLOL\RùXQDUDüW×UPDODUVUPHNWHGLU hONHPL]GH KHQ] LOHUL WHNQRORML JHUHNWLUHQ EX oDO×üPDODU \D\J×Q
GHùLOGLU'DKDoRNKHNLPOHULQYHWRSOXPXQELOJLOHQGLULOPHVLQH\|QHOLN
oDO×üPDODU\DS×OPDNWDG×U
 \Dü×QGDQ VRQUD GHPDQV J|UOPH V×NO×ù× KHU \×O  NDW DUWPDNWD  \Dü YH ]HUL ELUH\OHUGH GHPDQV J|UOPH V×NO×ù×  
LOHDUDV×QGDGHùLüPHNWHGLU'Q\DQ×QELUoRNE|OJHVLQGHQJHOHQ
VDùODP NDQ×WODUD GD\DO× DUDüW×UPDODU×Q VRQXoODU×QD J|UH JQP]GHWPGQ\DGDNLGHPDQV×RODQELUH\VD\×V×PLO\RQXQ]HULQGHGLU+HU\×OPLO\RQ\HQLROJXEXVD\×\DHNOHQPHNWHGLU%XGD
KHU\HGLVDQL\HGHELU\HQLROJXDQODP×QDJHOPHNWHGLU'HPDQVO×ODU×Q
VD\×V×Q×Q\×O×QGDPLO\RQXQ]HULQHo×NDFDù×|QJ|UOPHNWHGLU'HPDQV×RODQROJXODU×QE\NoRùXQOXùXJHOLüPHNWHRODQONHOHUGH \DüDPDNWDG×U %X RUDQ  \×O×QGD  LNHQ  \×O×QGD
·Ho×NDFDù×|QJ|UOPHNWHGLU%XDUW×üRUDQODU×Q×QONHOHUHJ|UH
GHIDUNO×O×NJ|VWHUHFHùLEHOLUWLOPHNWHGLUgUQHùLQEXDUW×ü×Q+LQGLVWDQ
dLQGLùHU*QH\GRùX$V\DYH%DW×3DVLILNONHOHULQGH·Q
]HULQGHRODFDù×GüQOPHNWHGLU
'HPDQV×QKHPELUH\GHKHPGHDLOHVLQGH\DUDWW×ù×GHùLüLNOLNOHUJ|]
|QQHDO×QG×ù×QGDHYGHEDN×PKL]PHWOHULGHGDKLOROPDN]HUHNDPX
ND\QDNO×NXUXPVDOODüP×üEDN×PKL]PHWLSROLWLNDODU×Q×QJHOLüWLULOPHVL
X\JXQPRGHOOHULQROXüWXUXOPDV×JHUHNOLOLùLDo×NW×U7UNL\H·GH\DüO×ODUD
\|QHOLN KL]PHWOHU LON RODUDN  \×O×QGD 6DùO×N 6RV\DO <DUG×P %DNDQO×ù×QDEDùO×6RV\DO+L]PHWOHU*HQHO0GUOùQQNXUXOPDV×LOH
VDùODQP×üYHNDPXKL]PHWOHULNDSVDP×QDDO×QP×üW×U1H\D]×NNLKHU
JHoHQ JQ NDPXQXQ VRUXPOXOXùX D]DOPDNWD \|QHWLPOHU WDUDI×QGD
VDùO×NYHVRV\DOKL]PHWOHUNDPXKL]PHWLG×ü×QGDE×UDN×OPDNWDVDùO×NWDG|QüPSURMHVLEDùODP×QGD\DüO×ODUD\|QHOLNKL]PHWOHUSL\DVDQ×Q
LQVDI×QD WHUN HGLOPHNWHGLU *QP]GH \DüO×ODUD \|QHOLN KL]PHWOHULQ
6RV\DO+L]PHWOHUdRFXN(VLUJHPH.XUXPXEQ\HVLQGH\UWOPHVL
\DüO×ODU×QQHGHQOLLKPDOHGLOGLùLQLJ|VWHUPHNWHGLU\×O×YHULOHULQH
J|UHONHPL]GHWRSODPNXUXPGD\DüO×\DNXUXPEDN×P×
VXQXOPDNWDG×U%XVD\×ODUNDPX\DDLWNXUXPODUGDD]DO×UNHQ|]HOVDùO×NNXUXPODU×QGDDUW×üGLNNDWLoHNPHNWHGLU*HOLüPLüONHOHUOHNDUü×ODüW×U×OG×ù×QGDEXVD\×ODUVRQGHUHFHGüNWU
<DüO×ODUOD LOJLOL SROLWLNDODU×Q ROXüWXUXODELOPHVL KL]PHWOHULQ SODQODQPDV×\|QHWLPLYHLQVDQJF\HWLüWLULOPHVLLoLQEXDODQGDNDSVDPO×
oDO×üPDODUDSURMHOHUHJHUHNVLQLPYDUG×Ug]HOOLNOH*HULDWULQLQELUELOJL
YHKL]PHWDODQ×RODUDN$YUXSDONHOHULQGHYH$%'·GHROGXùXJLELELU
X]PDQO×NDODQ×RODUDNNXUXOPDV×IDUNO×W×SGLVLSOLQOHULQGHVWX]PDQO×N
DODQ×RODUDNJHOLüWLULOPHVLNRUX\XFXKHNLPOLNX\JXODPDODU×LoLQGH\HU
EXOPDV×JHUHNOLGLU%XDODQGDKHUG]H\GHLQVDQJF\HWLüWLULOPHVLQH
\|QHOLNoDO×üPDODU\DS×OPDO×G×U.DPXVDOQLWHOLNOLNXUXPVDOSROLWLNDODU×QJHOLüWLULOPHVL\DüDPDJHoLULOPHVLGHYOHWLQLOJLOLNXUXPODU×Q×Q|QFHOLùLROPDO×G×U
7UNL\H3VLNL\DWUL'HUQHùL
0HUNH]<|QHWLP.XUXOX
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rişkin nüfusun % 20-30’unun psikiyatrik bozukluklardan dolayı sorunlar yaşadığı araştırmalarla bildirilmektedir. Ancak psikiyatrik bozukluğu olanların ise
çok az kısmı psikiyatristler tarafından değerlendirilebilmektedir. Çoğunlukla başta nörologlar olmak üzere, genel pratisyenler, diğer tıp dalları ve psikiyatri dışı ruh sağlığı çalışanları
tarafından tedavi edilmeye çalışılmaktadır.
Dünya sağlık örgütünün 2004 yılında yayınlamış olduğu
hastalık yükü adlı yayında depresyonun hastalık yükü açısından üçüncü sırada yer aldığı gözlenmektedir. Aynı yayının
2030 öngörüsünde depresyon birinci sıraya yükselmektedir.
Yine Dünya sağlık örgütü tarafından sağlık harcamalarının
artışına en çok neden olan tüm tıbbi hastalıklar sıralamasında
psikiyatrik hastalıklar tüm kardiyolojik sorunların ardından
“2.sırada” yer almaktadır.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre 2009 yılında sağlık hizmetinin %33’ü özel sağlık kuruluşları tarafından verilmektedir.
Buna karşın özel sektörde psikiyatri uzmanı istihdam oranı
yok denilecek düzeyde kalmıştır. Bu durum bir yandan kamu
hastanelerinin yükünü artırmış, diğer yandan psikiyatrik hasta muayene ve tedavilerinin özel hastanelerde başka tıp uzmanlıkları tarafından yerine getirilmesine yol açmıştır.
Özel hastanelerdeki önemli sayıdaki psikiyatrik hasta nüfusun nöroloji, iç hastalıkları ve diğer tıp uzmanları tarafından
muayene ve tedavi edilmek zorunda bırakılmasının uzun vadede ciddi sakıncalar ortaya çıkaracağı, hastaların tanı ve tedavilerinde aksamalar yanında tedavi maliyetlerini de önemli
ölçüde arttıracağı değerlendirilmektedir.
Bu gerekçelerle TPD son 2 yıl içerisinde Özel Hastaneler Yönetmeliği (ÖHY) ile ilgili değişiklik önerilerini Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerine iletilmiştir. Sağlık Bakanlığı ÖHY
ile ilgili Mart 2009 tarihinde yaptığı düzenlemeden sonra
en son olarak 23 Eylül 2010 tarihinde yönetmelikte yeniden
değişikliğe gitmiştir. Son yapılan yönetmelik değişikliğinde
psikiyatri alanına özgü bir yeni düzenleme yapılmamıştır. Bu
durum psikiyatri alanına özgü sorunların sürmesi anlamına
gelmektedir. Yönetmelikle özel hastanelerin açılma koşulları
ağırlaştırılmıştır. Özel hastane açılabilmesi için en yüz yatak
şartı getirilmiştir. Bununla birlikte Şubat 2008 tarihinden
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beri kısıtlanmış olan kadrolar için özel sağlık kuruluşları arasında transfere izin verilmiştir.
Yaz döneminde özel sağlık kuruluşlarını ilgilendiren ikinci değişiklik 3 Ağustos 2010 tarihinde yayınlanan Ayakta
Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliktir.
Yönetmelikte başta muayenehaneler olmak üzere ayakta teşhis ve tedavi yapan tıp merkezleri ve polikliniklerin fiziksel
koşullarında değişikliğe gidilmiştir. Mevcut muayenehane ve
merkezlerin bu koşullara uymadığı takdirde bir yıl sonra kapatılacağı belirtilmektedir. Öncelikle, yönetmelikte yapılması
istenen değişikliklerin sadece özel sağlık kuruluşlarını ilgilendiren değişiklikler olmadığı vurgulanmalıdır. Resmi ya da
özel tüm sağlık kuruluşlarında benzer değişiklikler yapıldığı
takdirde bu değişikliklerin anlam kazanması söz konusudur.
Kamuya bağlı sağlık kuruluşlarında hasta muayene koşulları
bu yönetmelikte tanımlanan ölçütleri karşılamamaktadır. Bu
ölçütlerin sadece özel sağlık kuruluşlarından isteniyor olması
adil ve hukuka uygun değildir. Yönetmelikte tıbbi uygulama
farklılıkları olan tıp dalları arası farklılıklar gözetilmemiştir.
Sağlık Bakanlığı “Tam gün yasası” olarak bilinen yasanın iptalinden sonra başta muayenelerde olmak üzere özel sağlık
kuruluşlarında çalışmayı nerede ise olanaksız hale getirmiştir.
Özel olarak psikiyatri, genel olarak ise tüm sağlık alanında
yaşanan bu durum hastaların hekime ve sağlık hizmetlerine
ulaşmasına engel olacaktır. Tam gün yasasının iptalinin hemen arkasından yapılan bu değişiklikler sağlık sisteminin düzenlemesinden çok bir cezalandırma olarak görünmektedir.
Türkiye Psikiyatri Derneği olarak sağlık hizmetinin üçte birinin verildiği özel sağlık kuruluşlarında psikiyatrik hizmetlerinin daha sağlıklı olarak verilebilmesi için psikiyatri hekimi
istihdam artışını öngören yasal düzenlemelerin yapılmasını
ve başta muayenehaneler olmak üzere psikiyatri alanı için
gerekli olmayan fiziki koşulların yer aldığı yeni yasal düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesini talep etmekteyiz.
Dr. Mehmet Yumru
Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu adına
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ünya genel olarak her geçen yıl zenginleşse de birçok insan temel yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayamadan hayatlarını sürdürmektedir. Yoksulluk; insanların temel gereksinimlerini karşılayamama durumu olarak
tanımlanmaktadır. Dünyanın en zengin yerleşim bölgelerinden Avrupa’da bile temel ihtiyaçlarını karşılayamayan insanların genel nüfusa oranı %17’dir. Sosyal dışlanma; eşitsizlik,
güvencesizlik ve dengesizliğe yönelik yeni bir kavramdır.
Ekonomik, sosyal, siyasal, hukuki, kültürel ve davranışsal boyutları olan; nesnel olduğu kadar öznel değerlendirmelere de
açık bir süreç olup, belirli kesimlerin toplumsal bütünden ve
sermaye birikim sürecinin dışında kalarak, gelir dağılımından
kendisinin ekonomiye yaptığı katkı doğrultusunda yararlanamamasıdır. Birey ve grupların çeşitli özellikleri nedeniyle
yaşadıkları toplumun sosyal hayatının dışında bırakılmaları,
toplumda yaşayan diğer yurttaşların yararlandığı temel haklardan yoksun bırakılmalarıdır. Sosyal dışlanmaya uğrayan
birçok grup aynı zamanda yoksul kalmaktadır. 2010 yılında
Avrupa Birliği yılın temasını “Yoksulluk ve sosyal dışlanma
ile mücadele” olarak ilan etmiş ve tüm üye ülkelerde yoksulluğa karşı etkinlikler, kampanyalar ve projeler düzenlenmesi
planlanmıştır.
Yoksulluk araştırmalarında kullanılan iki temel kavram “açlık
sınırı” ve “yoksulluk sınırı”dır. Açlık sınırı kavramı; kişinin
yaşamı için gerekli temel besin maddelerini karşılayamamasıyken, yoksulluk sınırı; temel besin maddelerini sağlasa da,
barınma, ulaşım, haberleşme, giyim ve temizlik gibi yaşamı
sürdürmenin temel alanlarında kişilerin gereksinimlerini sağlayamamasıdır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2008
yılında hazırlanan “Tüketim Harcamaları, Yoksulluk ve Gelir
Dağılımı” raporuna göre; 2006 yılında Türkiye nüfusunun %
0.74’ü açlık sınırının, % 17.84’ü ise yoksulluk sınırının altında yaşamını sürdürmektedir. TÜİK’in 2009 yılında uluslar
arası ölçütleri kullanarak yaptığı “Gelir ve Yaşam Koşulları
Araştırması” sonuçlarına bakıldığında ise Türkiye’de yoksulluk oranı %15,4 (10,5 milyon kişi)’ tür.
Bir ülkenin iktisadi gelişiminden farklı olarak yoksullukla
ilgili temel göstergelerinden biri gelir dağılımıdır; ülkenin
toplam gelirinin vatandaşlar arasında nasıl dağıldığına dair
veriler yoksullukla mücadele içinde önemlidir. 2010 yılın-

da Boğaziçi Üniversitesi tarafından hazırlanan “Türkiye’de
Eşitsizlikler: Kalıcı Eşitsizliklere Genel Bir Bakış” çalışmasının raporunda aktarılanlara göre: 2008 yılında OECD
tarafından hazırlanan “Eşitsizlik Artıyor mu? OECD Ülkelerinde Gelir Dağılımı ve Eşitsizlik” raporunda 1980’lerden
1990’lara kadar Türkiye’de en yüksek gelir grubunun gelirinin yükseldiğini, en düşük gelir grubunun gelirinin en
çok düştüğü 3’ncü OECD ülkesi olduğunu ve orta gelir
gruplarının da gelirinin düştüğü bildirilmektedir. 19902000 arasında orta gelir grubunun üst gelir grubu karşısındaki göreceli durumu bir miktar düzelirken, en yoksul kesimler
daha da yoksullaşmıştır. Aynı rapora göre 2000’li yılların
ortalarında Türkiye 30 ülke arasında Meksika’dan sonra
gelir dağılımının en eşitsiz olduğu 2’nci ülke olmaktadır.
2003 yılında ülkemizdeki %20’lik en alt gelir grubunun,
% 20’lik en üst gelir grubuna oranının neredeyse 1/10 olduğu görülmektedir. 2006 da bu aran 8 kata düşmektedir.
Türkiye’nin gelirinin %47’si en zengin %20’nin elindedir.
Yoksulluğun ruh sağlığını olumsuz etkilediği bilinmektedir. Psikiyatri araştırmalarında yoksulluğun göstergesi olarak
sosyoekonomik düzey, sosyal sınıf ve düşük yaşam standardı
parametreleri kullanılmaktadır. Yoksulluk ve ruhsal bozukluklar arasındaki ilişki ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile ilişkili
değildir. Örneğin, Dünya Sağlık Örgütü 2001 yılı verilerine göre Etiyopya, Finlandiya, Almanya, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri ve Zimbabwe’de gelir düzeyi düşük
olan bireylerde yüksek gelir düzeyine sahip olanlara göre
1,5-2 kat daha fazla depresyon gözlenmektedir. Brezilya’da
okur-yazarlık, eğitim, meslek, gelir durumu, yaşanılan evin
koşulları gibi yaşam standartlarını belirleyen parametrelerle
sık ruhsal bozukluklar arasındaki ilişki araştırıldığında; hem
eğitim düzeyinin düşüklüğü hem de gelir düzeyinin düşüklüğü 2,5’er kat ruhsal bozukluk sıklığını artırdığı saptanmıştır. İlker Belek tarafından ülkemizde yapılan ve 2000
yılında yayımlanan bir araştırmada ise, ruhsal sıkıntının
sosyal sınıf, eğitim, gelir ve yaşanılan bölgenin gelişmişlik
düzeyi ile ters ilişkili olduğu saptanmıştır.
Dünya üzerinde yoksulluğun en çok etkilediği gruplar kadınlar ve çocuklardır. Halen tüm toplumlarda kadınlar daha
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te, yoksulluğa mahkûm kılınmakta, aynı işi yaptıkları halde
daha az para kazanmaya devam etmektedirler. Kadına yönelik
ekonomik şiddet bireysel olduğu kadar, toplumsal olarak da
sürdürülmektedir. Türkiye, Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı “İnsani Gelişmişlik Raporu”’nda toplumsal
cinsiyet eşitliği açısından 115 ülke içinde 109.sırada yer
almaktadır. Bu raporda Türkiye’de kadınların kazandıkları
gelirin erkeklerin kazandığının %26’sı olduğu görülmektedir. Kadınlar ve çocuklar Türkiye’de gelir dağılımı eşitsizliğinden en çok etkilenmekte olan gruptur. Yoksulluk
kadın ve kız çocuklarının eğitim alması önünde de bir engel
oluşturmaktadır.
Tüm dünyada gelir dağılımı eşitsizliğinden en çok etkilenen
gruplardan biri de yaşlılardır. Yoksul yaşlılar hayatlarını daha
erken yaşlarda kaybetmekte, geliri ve emekli maaşı olanlar ise
daha uzun süre hayatta kalmaktadırlar. Türkiye’de de 66-75
yaş arasındaki yaşlıların genel gelir oranı toplumun genel gelir oranından düşüktür ve bu düşüş devam etmektedir.
Duygudurum bozuklukları içinde özellikle major depresyon
sosyoekonomik parametrelerle ilişkilidir. Depresyon sıklığı
giderek artmaktadır. Her 5 kadından biri her 7-8 erkekten
biri yaşam boyu en az bir defa depresyon geçirmektedir.
2020 yılında Dünya Sağlık Örgütüne göre dünyada en acil
sağlık sorunları içinde ikinci sıraya yükselecek olan depresyon düşük sosyoekonomik sınıflarda daha yaygın görünmektedir. Depresyonun kadınlarda erkeklerden iki kat sık
görüldüğü bilinmektedir. Yoksulluğa ve özellikle kadın yoksulluğuna karşı alınacak etkin tedbirlerin hem bütün olarak
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duygudurum bozukluklarında ve kadın ruh sağlığında olumlu düzelmelere yol açacağı öngörülmektedir.
Yoksulluk ve şizofreni arasındaki ilişki de uzun yıllardır bilinmektedir. Yoksulluğun dolaylı göstergeleri olarak kabul edilebilecek; ailenin sınıfsal konumunun düşük olması, annenin vitamin depolarının yetersizliği, gebelik sırasında
geçirilen viral enfeksiyonlar, hipoksiye neden olan doğum
travması ve göç etmiş bir ailenin çocuğu olarak dünyaya
gelmek gibi değişkenler araştırmalarda sık olarak sorgulanmıştır ve şizofreni oluşumu ile ilişkisi gösterilmiştir. Ancak
bu ilişkinin neden mi yoksa sonuç mu olduğu yönünde farklı
görüşler bulunmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar yoksullukla ilişkili bu değişkenlerin şizofreniye neden olduğu yönünde kanıtlar sunmaktadır.
Yoksulluğun ruhsal sorunlara neden olduğu konusunda çok
fazla veri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ruhsal soruna ya da
sorunlara sahip olmanın da yoksullukla ilişkisi bulunmaktadır. Ruh sağlığı sorunu olan hastaların yoksulluk nedeniyle
var olan ruhsal sorunlarına yönelik uygun tedavi girişimlerinden daha az yararlanabilmektedirler. Bu nedenle de hastalıklarının gidiş ve sonlanışı olumsuz etkilenmektedir. Örneğin
yoksul olan şizofreni hastalarında iyileşme daha kötüdür, hastane yatış oranları ve yatış süreleri daha uzundur ve daha fazla
sosyal yalıtılmışlık ve damgalama yaşamaktadırlar.
Ruhsal hastalıkları olan bazı kişiler toplumda damgalanmakta ve ayrımcılığa ve dolayısıyla sosyal dışlanmaya mahkûm
edilmektedirler. Ruhsal hastalıkları nedeniyle bu kişiler çalışabilir durumda oldukları zaman bile çok daha az iş bulabil-
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mekte, çalışamadıkları için yoksulluğa ve güvencesizliğe daha
kolay maruz kalmaktadırlar.
GEÇEN GEÇSİN, BİZ RUHUMUZDAN VAZGEÇMEYİZ
Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) kurulduğu günden beri
ülkemizin önemli ruh sağlığı sorunlarını, ruh sağlığı politikalarını ve ilişkili konuları siyasi iktidarların ve kamuoyunun
gündemine taşımak amacıyla defalarca girşimler de bulunarak ve ruh sağlığını ve ruh sağlığı hizmetlerini toplumun
tüm kesimlerinin öncelikli konusu yapmak, öncelikli bir
konu haline getirmek için gereken çabaları sürdürmektedir.
Ülkemizdeki koruyucu ruh sağlığı ve ruh sağlığı tedavi hizmetlerinin yetersizliği göz önüne alındığında, ruh sağlığı
hizmetinin birinci basamak sağlık kurumlarında bir kamusal
hizmet olarak yaygınlaştırılması, ücretsiz ve ulaşılabilir bir
niteliğe kavuşturulması, bunun yanında“ruh sağlığının geliştirilmesini” sağlayan bir toplumsal sağlık projesinin yaşama
geçirilmesinin gerekliliğini gösterdiği açıktır.

9</:(đ30đ0505;673<4:(3)6@<;3(90
Ruh ve beden sağlığı bir bütün olarak değerlendirilmelidir.
Bedensel hastalıklar ciddi ruh sağlığı sorunları oluşturma riski taşımakla birlikte tedavi sürecide kişinin düşünce ve duyguları ile karşılıklı etkileşim içindedir. Ciddi bedensel hastalıklar insanda belirsizlik, gelecek endişesi, umutsuzluk; ağrı
veya ameliyatla başa çıkma, tedaviye alışma, hastalığın yarattığı yeti yitimine uyum sağlama güçlüğü, başkasına bağımlı
olma korkusu yaratır.
Öte yandan, ruh sağlığı genel sağlıkla bağlantılıdır. Ruhsal
hastalığı olan kişilerde bedensel sağlığa yönelik olumsuzzararlı davranışlar artar, ruhsal sorunlar ve stres diğer bazı
bedensel hastalıklara zemin hazırlar ya da var olan bedensel
hastalıkların gidişini kötüleştirir. Ruhsal hastalıklar kişinin
gerçekle ilişkilerini bozacak derecede ağır akıl hastalıklarıyla
sınırlı değildir. Hatta bu tür ağır hastalıklar bütün ruhsal sorunların küçük bir oranını oluşturur. Öte yandan söz konusu
ağır ruhsal hastalıklar da günümüzde tedavi edilebilen hastalıklar kapsamındadır ve bu hastalığı olanların tedavi haklarını
eksiksiz kullanmaları yönünden etkin bir toplumsal düzenlemeye gereksinim duyulmaktadır.
Ruhsal hastalıklar toplumun bütününü ilgilendirecek
denli yaygın bir toplum sağlığı sorunudur. Ruhsal hastalıklar sık görülür. Sıklığı ve yaygınlığı giderek artmakta toplumun her kesimini etkilemektedir. Ruhsal hastalıklar tedavi
edilmezlerse bireysel, toplumsal ve maddi kayba neden olmaktadır. Günümüzde insanların % 25’i- her dört kişiden
biri- yaşamlarının bir döneminde ruhsal hastalıklardan etkilenmektedir. Belli bir zaman diliminde nüfusun %10’unda
ruhsal hastalık görüldüğü bildirilmektedir.
Bugün dünya üzerinde 450 milyonu aşkın insanın ruhsal
sorunları olduğu, 20 milyonu aşkın kişinin de ruhsal sorunlar nedeniyle yardım arayışı içinde olduğu bilinmektedir. Birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvuran yaklaşık

her dört kişiden birinin ruhsal sorunlar nedeniyle başvurduğunu ve yeterli tedavi hizmeti alamadığı bilinmektedir.
Ruh sağlığı sorunu olanların en az bir yakını olduğu düşünülürse ruh sağlığı sorununun toplumun önemli bir kesimini,
hatta tamamını doğrudan ilgilendirdiğini söylemek abartı
sayılmamalıdır.
Ruh sağlığı sorunları yeti yitimine yol açar: Dünya Sağlık
Örgütü’nün bir araştırmasına göre, dünyada yeti yitimine
en çok yol açan 10 hastalıktan beşini ruhsal hastalıklar
oluşturmaktadır. Bu hastalıklar sırasıyla Depresyon, Alkol
kullanımı, Bipolar bozukluk, Şizofreni ve Obsesif Kompulsif Bozukluktur. Anksiyete bozuklukları, Depresyon,
Bipolar Bozukluklar ve Şizofreni yeterince tedavi edilemediği zaman daha çok işlev ve işgücü kaybı ve ailesel sorunlara yol açmakta, hastalığının yaygınlığının ve tedavi maliyetlerinin artmasına katkıda bulunmaktadır. Dünya Sağlık
Örgütü’nün geleceğe yönelik öngörülerine göre; 2020’de
depresyon, kadınlar ve gelişmekte olan toplumlarda başta gelen yeti yitimine yol açan hastalık olacaktır. Ayrıca 2020’de
tütün kullanımına bağlı hastalıklardan kaynaklanan yeti yitiminin de öne geçeceği öngörülmektedir.
Ruh sağlığı sorunu olanlar tedaviye başvurmaktan kaçınmaktadır. Ruhsal sorunu olanların toplumdan dışlanmadığı
bir tarihsel geçmişimiz olduğu halde, günümüzde kentleşme ve nüfus artışı gibi nedenlerle günümüzde ruhsal sorunu
olanların damgalanması ve dışlanması da toplumsal boyutta
soruna yol açmaktadır. Damgalama ve dışlama bir yandan
ruh sağlığı sorunu olanların tedavi başvurusundan kaçınmasına yol açmakta, öte yandan da ruh sağlığı sorunlarının
çözümüne ilişkin hiçbir geliştirme çalışması yapılmaması sonucunu vermektedir.
Ülkemizde ruh sağlığı hizmetleri yetersizdir. Ülkemiz
Ruh Sağlığı hizmetlerine ayrılmış yatak sayısı bakımından
Avrupa ülkelerinin çok gerisindedir. Dünya Sağlık Örgütü
verilerine göre ülkemizdeki ruh sağlığı yatağı, olması gerekenin onda biridir (7 bin/70 bin).
Ülkemizde yüz bin kişiye düşen ruh sağlığı uzmanı sayısı yaklaşık 1,7’dır. Halen uzmanlık eğitimi almakta olan
asistan hekimleri de eklediğinizde bu sayı “iki”nin biraz üzerine çıkmaktadır. Bu, Dünya ortalamasının yarısı, Avrupa ortalamasının ise ancak 1/6’sıdır. Çocuk ruh hekimlerinin oranı ise bir milyon nüfusa 2 düşecek kadar azdır. Aynı şekilde
ruh sağlığı hemşiresi, sosyal hizmet uzmanı, psikolog vb. diğer ruh sağlığı çalışanları sayısı da oldukça düşüktür.
Ruh sağlığı politikalarını çağdaş bir tıp ve sağlık anlayışı
çerçevesinde yeniden biçimlemek ve uygun yasal düzenlemeleri yapmak önemlidir. Ülkemizin bir “ruh sağlığı yasasına” acilen gereksinimi vardır. Derneğimizin büyük bir
özen ve özveriyle hazırladığı üzerine tartışılabilecek bir ruh
sağlığı yasa tasarısı da vardır. Hazırlanan yasa taslağı Aralık
2006 ‘da TBMM gündemine getirilmiş olmasına karşın hiçbir değişiklik olmamıştır. Biz bu yasa taslağının acilen meclisin gündemine gelmesini ve yasalaşmasını istiyoruz. Yeni
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mesi gerektiğini, gelir dağılımı eşitsizliklerinin
giderilmesi için her aşamada etkin çalışmalar
yürütülme düşünüyoruz.
t Toplumda gelir dağılımı açısından eşitsiz
gruplarda (kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler) pozitif ayrımcılık yapılmalı, yoksullara ve
gelir dağılımı açısından eşitsiz gruplara iş istihdamında öncelik tanınmalıdır
t Ruhsal hastalıkları olan kişilere karşı damgalanmayı engelleyecek ruh sağlığı politikaları
hayata geçirilmeli, Ruhsal hastalığı olan kişilere
pozitif ayrımcılık sağlayacak her alanda kamusal politikalar geliştirilmelidir.
t Ruh Sağlığı Yasası’nın en kısa zamanda
çıkarılması ve ilişkili yasal mevzuatın düzenlenmesi için TBMM’ni ve ilişkili tüm kurumları yeniden göreve ve sorumluluk almaya
çağırıyoruz.

anayasa çalışmalarında bu konunun da gündemde olmasını
ve gözetilmesini istiyoruz.
Toplum genel olarak ruh sağlığının önemi, ruh sağlığı ile
ilgili kavramları ve ruh sağlığı hizmetini nasıl alabilecekleri
yönünde yeterli bilgiye sahip değildir. Mesleki rollerde karışıklık vardır. Ruh Sağlığı yasasının ve ilişkili yasal düzenlemelerin olmaması ruh sağlığı alanında çalışanların görev
tanımlarının yapılmasını olanaksız kılmaktadır. Herhangi bir
bilimsel ve yasal dayanağı olmayan eğitimlerden çıkan ve büyük çoğunluğu hekim, psikiyatr olmayan bazı kişiler, halkın
ruhsal sorunlarının tedavisinde umut tacirliği yapmakta, ciddi etik ihlallere, hatalı tıbbi sonuçlara yol açmakta, bireylere
zarar verebilmektedir. Bu konuda kapsamlı çalışmalar yapmak gerektiği açıktır.
Hem dünyanın hem de ülkelerin önceliklerini belirlemesi ve
gündemlerine taşıması gereklidir. Küresel ölçekte ruh sağlığına öncelik vermek, ruh sağlığını geliştirmek, ruh sağlığı
hizmetlerini yaygınlaştırmak, ulaşılabilir kılmak, sağlıklı
bir gelecek için gereken öncelikli süreçlerdir. Yöneticisinden
toplumun tüm bireylerine her ülke insanının bu bilince
erişmesi ana hedeflerimizden biri olmalıdır. Bu sorunların aşılması kamusal nitelikli, eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve
kapsayıcı bir ruh sağlığı hizmet sisteminin yaşama geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Sağlığı geliştirmeyi, hastalıkları önlemeyi, tedaviyi, rehabilitasyonu, bakımı ve iyileşmeyi
kapsayan bütünlüklü ve etkili bir ruh sağlığı sistemine ihtiyacımız var.
Tüm gerçeklikler yalnızca 10 ekimlerde değil, hayatın her bir
gününde psikiyatrinin gündeminde ruh sağlığına öncelik vermeyi, ruh sağlığını bozan ekonomik, sosyal ve siyasal konuları ele almayı gerektirmektedir.
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Yoksulluğa karşı mücadelede tüm toplumu ve özellikle
riskli grupları kapsayan etkin devlet politikaları geliştiril-
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t

Temel ruh sağlığı sorunlarının çözülmesi ve bir insan
hakkı olarak ruh sağlığının geliştirilmesi için ruh sağlığına ayrılan kaynağın artırılmasını talep ediyoruz.

t

Ruh sağlığı alanında var olan personel eksikliğinin giderilmesini, hekim, hemşire, psikolog, sosyal hizmet
uzmanı ve diğer yardımcı sağlık çalışanı sayısının ve niteliğinin artırılmasını istiyoruz.

t

Genel hastanelerde psikiyatri yatak sayısının artırılmasını, gündüz hastaneleri ve ayaktan tedavi birimlerinin sayısının ve niteliğinin artırılmasını istiyoruz

t

Ruhsal hastalıklar henüz ortaya çıkmadan önleyen, risk
etkenlerini ortadan kaldıran ya da bu etkenlerle karşılaşmayı engelleyen, koruyucu ve önleyici çalışmaları
destekleyen bir yaklaşımın yaygınlaştırılmasını, koruyucu ruh sağlığı ve ruhsal destek birimlerinin kurulmasını talep ediyoruz.

t

Tüm bu düzenlemelerin devletin asli sorumluluğu olarak kabul edilmesi, hükümetlerin öncelikli konusu olması gerektiğini düşünüyor, kamusal bir sağlık sistemi
anlayışı içinde çözülebileceğine inandığımızı vurgulamak istiyoruz.

Ülkemizin bir “Ruh Sağlığı Yasası”na Herkes için, ulaşılabilir, yaygın ruh sağlığı hizmetine ihtiyacı var.
Ruh ve beden sağlığı bir bütündür.

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Devrim Başterzi
Dr. Halis Ulaş
Doç. Dr. Burhanettin Kaya
Türkiye Psikiyatri Derneği
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OLY NLsLn `ÛS aLnNPnSLĎmLsPnL RaYĎÛn IPYsVR PnsanÛn [LmLS
`aĎamsaS PO[P`asSaYÛnÛ RaYĎÛSa`amaKan Oa`a[SaYÛnÛ s YK YK č n  (]Y\Wa BPYSPčP»nPn  `ÛSÛ [LmasÛnÛn ¸@VRs\SS\R ]L
sVs`aS KÛĎSanma`Sa m JaKLSL¹ VSaYaR PSan LKPSKPčPnP ILSPY[[P
@VRs\SS\RSa m JaKLSLnPn Y\OsaS Oas[aSÛRSaY PSL m JaKLSLKL
I ` R nLm [aĎÛKÛčÛna PĎaYL[ LKLn @LĎPSI\Ysa KLWYLs`Vn
K Ď R sVs`VLRVnVmPR sÛnÛMSaYKa KaOa `a`NÛn NY SK č n
]L ; YRP`L 7sPRP`a[YP +LYnLčP VSaYaR Y\O sačSÛčÛ OPamL[SLYPnP [VWS\m\n [ m RLsPmSLYPnPn nJLSPRSP RVn\s\ `aWmaR PsPn
saIa OaYJaKÛRSaYÛnÛ ILSPY[[P
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;7+7ZPRV[LYHWP,ĒP[PJP,ĒP[PTPWYVNYHTÛ
IHĕSÛ`VY
Q 7sPRP`a[YP \amanSÛR LčP[PmP ]LYLn R\Y\mSaYÛn nLmSP IPY IS m n n `L[LYSP d aL`dL IPY WsPRV[LYaWP LčP[PmP ]LYLmP`VY
VSmaSaYÛ WsPRP`a[YP aSanÛnda MaaSP`L[ Ns[LYLn WLR sVR \S\saS ]L \S\sSaY aYasÛ mLsSLR YN [ nJL RaI\S LdPSLn IPY NLYsLR[PY B\
aSandaRP LRsPRSPčPn nLmSP nLdLnSLYPndLn IPYP sPnPYIPSPm ]L WsPRVMaYmaRVSVQP aSanSaYÛnda sVn dnLmdL Ra`dLdPSLn PSLYSLmLSLYPn WsPRP`a[YP \amanSÛR LčP[PmP WYVNYamSaYÛnda WsPRV[LYaW[PR `aRSaĎÛmSaYa ]LYPSLn nLmPn aaaSmasÛna `VS asmÛĎ VSmasÛdÛY
+PčLY nLdLnSLY PsL aLSSPRSL SRLmPa NPIP `LYSLĎPR IPY WsPRV[LYaWP NLSLnLčP VSma`an SRLSLYdL WsPRV[LYaWP LčP[PmP ]LYLIPSLJLR
RPĎP ]L R\Y\S\ĎSaYÛn" sa`ÛJa `L[LYsPaSPčP OLmLn OLWsPnPn IPYRas I ` R RLn[[L [VWSanmÛĎ VSmaSaYÛ ]L WsPRV[LYaWP LčP[PmPnPn NLnLSSPRSL \amanSÛR LčP[PmP ]LYLn R\Y\mSaYÛn dÛĎÛnda mLsaP dÛĎÛ saa[SLYdL ]L JYL[SP VSaYaR aSÛnaIPSmLsPdPY B\ d\Y\m\n WsPRP`a[YP \amanSÛR LčP[PmP ]LYLn R\Y\mSaYdaRP LčP[PJPSLY ]L aLSSPRSL dL \amanSÛR čYLnJPSLYPndL Ra`NÛ \`andÛYdÛčÛ IPSPnmLR[LdPY
; YRP`L 7sPRP`a[YP +LYnLčP VSaYaR WsPRV[LYaWP aSanÛnda ILJLYP RaaanmanÛn dLnL`PmSP IPY WsPRV[LYaWPs[Pn dLnL[PmP aS[Ûnda
`ÛSSaYJa s YLIPSLJLR IPY saSÛĎma`Û NLYLR[PYdPčPnPn IPSPnJPndL`Pa B\n\nSa IPYSPR[L \amanSÛR LčP[PmP sÛYasÛnda OLY \amanSÛR
čYLnJPsPnPn [LmLS WsPRV[LYaW[PR aYasSaYÛ nasÛS R\SSanaJačÛnÛ čYLnmLsPnPn ]L IPY WsPRP`a[YP \amanÛ VSaYaR Oas[aSaYÛna I\
aYasSaYÛ R\SSanaYaR [Lda]P s\naIPSmLsPnPn IPY mLsSLRP NLYLRSPSPR Oa[[a aVY\nS\S\R VSd\č\n\ da d Ď n `VY\a
7sPRP`a[YP \amanSÛR LčP[PmP aSanÛnda `aĎanan I\ sVY\n\n sa m PsPn IaĎRa SRLSLYdL nL NPIP saSÛĎmaSaY `aWÛSdÛčÛnÛ aYaĎ[ÛYdÛčÛmÛada I\n\n WsPRP`a[YP LčP[PmPnPn NLnLS IPY sVY\n\ VSd\č\n\ NaSLmSLdPR kYnLčPn (mLYPRa BPYSLĎPR +L]SL[SLYP»ndL ILnaLY Ra`NÛSaY nLdLnP`SL  `ÛSÛnda WsPRP`a[YP \amanSÛR LčP[PmPndL `LnPdLn d aLnSLmL`L NPdPSdPčPnP saW[adÛR (B+»dL 
`ÛSÛnda 7sPRP`a[YP <amanSÛR +LnL[Pm K\Y\S\ 7s`JOPa[Y` 9LsPdLnJ` 9L]PL^ *VmmP[[LL-99*- [ m WsPRP`a[YP \amanSÛR LčP[Pm
WYVNYamSaYÛnÛn čYL[Pm ]L RSPnPR \`N\Sama WYVNYamSaYÛnÛ aS[Û sLRPYdLR `L[LYSPR IaĎSÛčÛ sLYsL]LsPndL `LnPdLn d aLnSLmLSLYPnP aVY\nS\ RÛSan IPY RaYaY aSdÛ :a RVn\s\ sLRPYdLR `L[LYSPRSLYPn IPY WaYsasÛ VSaYaR WsPRP`a[YP \amanSÛR čYLnJPSLYPnPn ILĎ
MaYRSÛ WsPRV[LYaWP [ Y ndL -\a\n s YLSP WsPRVdPnamPR WsPRV[LYaWP dLs[LRSL`PJP WsPRV[LYaWP IPSPĎsLS da]YanÛĎsÛ WsPRV[LYaWP RÛsa
WsPRV[LYaWP ]L WsPRVMaYmaRVSVQP PSL RVmIPnL WsPRV[LYaWP- RaI\S LdPSLIPSPY d aL`dL `L[LYSPR LdPnmLSLYPnPn WsPRP`a[YP \amanSÛR
LčP[PmPnPn IPY WaYsasÛ VSmasÛ NLYLR[PčP RaI\S LdPSdP B\ aVY\nS\S\č\n RaI\S aLYPnL (B+»dL IPY sVR LčP[Pm R\Y\m\ sa RVn\s\ WsPRV[LYaWP aSanSaYÛnda \aman čYL[Pm LSLmanÛ ]L čYLnmL s YLJPnL `aYdÛmJÛ VSaJaR LčP[Pm ma[LY`aSP aYa`ÛĎÛna NPYdP
(mLYPRan 7sPRP`a[YP BPYSPčP WsPRP`a[YP \amanSÛR LčP[PmPndL čYL[PSmLsP aVY\nS\ RÛSÛnmÛĎ ILĎ WsPRV[LYaWP aSanÛnÛn OLY IPYPnL
`nLSPR VSaYaR [LmLS mL[PnSLY OaaÛYSa[aYaR `a`ÛmSadÛ 7sPRP`a[Y WsPRV[LYaWPs[ 7YVM .O .aIIaYd»Ûn LdP[YS č n `aW[ÛčÛ I\
ILĎ RP[aW[an dYd n n `a`Ûn OaRSaYÛ ;7+ [aYaMÛndan sa[Ûn aSÛnmÛĎ ]L ; YRsL»`L sL]PYP saSÛĎmaSaYÛna IaĎSanmÛĎ[ÛY B\ RP[aWSaYÛn
SRLmPadLRP [LmLS WsPRV[LYaWP LčP[PmPnPn NLSPĎPW `a`NÛnSaĎmasÛna Ra[RÛSaYÛ VSaJačÛnÛ d Ď n `VY\a
;7+ WsPRV[LYaWP LčP[PmP RVn\s\ndaRP PRPnJP adÛmÛnÛ ;7+ @L[LYSPR K\Y\S\ [aYaMÛndan ILSPYSLnmPĎ VSan hLRPYdLR K\YamsaS
EčP[Pm 7YVNYamÛ»nda `LY aSan anJaR LRsPRSPčP OPssLdPSLn WsPRV[LYaWP aSanSaYÛnda [LmLS R\YamsaS LčP[PmSLYP ]LYmLSLYP WSanSanan
mLsSLR[aĎSaYÛmÛaa `nLSPR IPY WsPRV[LYaWP LčP[Pm WYVNYamÛ d aLnSL`LYLR a[[Û (ĎačÛda a`YÛn[ÛSaYÛ ]LYPSLn sa RVn\s\ WsPRV[LYaWP LčP[Pm WYVNYamÛ OJaR  [aYPOPndL IaĎSa`aJaR[ÛY
7YVNYamÛn (maJÛ! BLSPYSLnLn ISNLSLYdL ;7+ hLRPYdLR EčP[Pm 7YVNYamÛ»na \`N\n ĎLRPSdL [LmLS WsPRV[LYaWP LčP[PmP ]LYLIPSLJLR mLsSLR[aĎSaYÛmÛaÛn LčP[PSmLsP ]L I\ mLsSLR[aĎSaYÛmÛaÛn I\S\nd\RSaYÛ ISNLSLYdL `LmPa VSan dPčLY mLsSLR[aĎSaYÛmÛaa
d aLnSP VSaYaR [LmLS LčP[Pm ]LYmLSLYPdPY B\ LčP[PmSLYP aSanSaYÛn s WLY]Pa`Vn aS[Ûnda `L[LYSP sa`Ûda RVn[YVS ]aRasÛ PaSL`LIPSmLSLYP PsPn NLYLRSP sPs[LmPn R\Y\SaIPSmLsP amaJÛ`Sa n saSÛĎmaSaYa IaĎSanmÛĎ[ÛY ĐSR aĎamada s WsPRV[LYaWP aSanÛnda [LmLS
LčP[PmSLYL IaĎSanaJaR[ÛY B\ aSanSaY IPSPĎsLS da]YanÛĎsÛ WsPRV[LYaWP dLs[LRSL`PJP WsPRV[LYaWP ]L JPnsLS [LYaWPSLYdPY B\ LčP[PmSLY sÛYasÛnda LčP[Pm aSan RPĎPSLYPn LčP[PJP ILJLYPSLYPnP NLSPĎ[PYmLR amaJÛ`Sa  N nS R IPY LčP[Pm WYVNYamÛ da d aLnSLnLJLR[PY
Ka[ÛSÛmJÛSaYÛn sLsPSLJLčP ISNLSLY! l`LSLYPn sa`ÛsaS dačÛSÛmÛ ]L \SaĎÛm VSanaRSaYÛ Na n nL aSÛnaYaR VS\Ď[\Y\San  ISNLdLn
mLsSLR[aĎSaYÛmÛaÛn ILSPYSLnmLsP ]L LčP[PmSLYPnP [amamSadÛR[an sVnYa RLndP ISNLSLYPndL LčP[Pm s YLJPnL IaĎSamaSaYÛ RaYaYSaĎ[ÛYÛSmÛĎ[ÛY
7sPRV[LYaWP aSanÛnda `aĎanan LčP[Pm sÛRÛn[ÛsÛnÛ aĎmaR amaJÛ`Sa IaĎSa[[ÛčÛmÛa LčP[Pm WYVQLsPnPn \`N\Sama s YLJPndL [ m `LSLYPmPaPn dLs[LR ]LYLJLčPnP \m\`VY OLY [ YS nLYPSLYPnPaP [Wd-m`R'WsPRP`a[YPVYN[Y adYLsPnL PSL[mLnPaP dPSP`VY\a
:a`NÛSaYÛmÛaSa
;7+4@2
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;VWS\T9\O:HĒSÛĒÛ. USLYP
)VS\»KH`HWÛSKÛ
9\O:HĒSÛĒÛUKHº;VWS\T;LTLSSP»
/PaTL[4VKLSP
Q ¸;VWS\m ;LmLSSP 9\O :ačSÛčÛ 4VdLSP ]L \`N\SamaSaYÛ»» IaĎSÛRSÛ  ;VWS\m 9\O :ačSÛčÛ . nSLYP sLmWVa`\m\ BVS\»da BVS\
ĐaaL[ Ba`saS 9\O :ačSÛčÛ ]L /as[aSÛRSaYÛ /as[anLsP ]L ; YRP`L 7sPRP`a[YP +LYnLčP BVS\ ď\ILsP PĎIPYSPčP PSL `aWÛSdÛ BVS\ ĐaaL[
Ba`saS 9\O :ačSÛčÛ ]L /as[aSÛRSaYÛ /as[anLsP dLs[LčP`SL NLYsLRSLsLn sLmWVa`\m aSanÛnda \aman IPYsVR dVR[VY\ ]L IPSPm
adamÛnÛ IPY aYa`a NL[PYdP BVS\ ĐaaL[ Ba`saS 9\O :ačSÛčÛ ]L /as[aSÛRSaYÛ /as[anLsP BaĎOLRPmP +Y / S`a EnsaYP I\N n d n`ada Oas[anL`L da`aSÛ R\Y\msaS [aIanSÛ Y\O sačSÛčÛ OPamL[ mVdLSPnPn aY[ÛR `LYPnP [VWS\m [LmLSSP Y\O sačSÛčÛ OPamL[ mVdLSPnL
IÛYaR[ÛčÛnÛ ILSPY[[P
 Y\O sačSÛčÛ saSÛĎanÛnÛn WsPRP`a[Y WsPRVSVN OLmĎPYL ]L sVs`aS saSÛĎmaJÛ ]I Ra[ÛSÛmJÛ VSd\č\ sLmWVa`\mda ;VWS\m
[LmLSSP Y\O sačSÛčÛ OPamL[SLYPndL nJ VSan SRLSLYdLn da]L[SP RVn\ĎmaJÛSaY `LY aSdÛ
7YVM +Y .YaOam ;VYnPJYVM[ 0nNPS[LYL»dLn ]PdLV-RVnMLYansSa sLmWVa`\ma Ra[PSPYRLn" 0[aS`a =LYVna lnP]LYsP[L»sPndLn 7YVM
+Y LVYLnaV B\Y[P `PnL 0[aS`a ;YPLs[L»dLn +Y BaYIYa Ba]daa PSL @\nanPs[an»dan 0IYam Ons\nVNS\»n\n IPaaa[ Ra[PSdPNP sLmWVa`\mda d n`adaRP [VWS\m [LmLSSP Y\O sačSÛčÛ OPamL[SLYP \`N\SamaSaYÛna dLčPnPSdP
+ n`a 7sPRP`a[YP BPYSPčP .LnLS :LRYL[LYP +Vs +Y LL]Ln[ K L` PSL + n`a :ačSÛR kYN [ ;LmsPSJPsP +Y ;VRLY EYN dLY»Pn dL
Ra[ÛSdÛčÛ sLmWVa`\mda ; YRP`L»dL RP sVn `ÛSSaYdaRP [VWS\m [LmLSSP Y\O sačSÛčÛ mVdLSPnL NLsPs s YLJP [aY[ÛĎÛSdÛ
(Ian[ ĐaaL[ Ba`saS lnP]LYsP[LsP K S[ Y 4LYRLaP»ndL `aWPSan sLmWVa`\mda RVn\Ďan BVS\ ĐaaL[ Ba`saS 9\O :ačSÛčÛ ]L /as[aSÛRSaYÛ /as[anLsP BaĎOLRPmP <aman +Y / S`a EnsaYP I\N n d n`ada Oas[anL`L da`aSÛ R\Y\msaS [aIanSÛ Y\O saNSPNP OPamL[
mVdLSPnPn aY[PR `LYPnP [VWS\m [LmLSSP Y\O sačSÛčÛ OPamL[ mVdLSPnL IÛYaR[ÛčÛnÛ ILSPY[[P
B\ `LnP dnLmdL RLndPSLYPnPn dL [VWS\m mLYRLaSP saSÛĎmaSaY ` Y [LJLRSLYPnP Ra`dLdLn +Y / S`a EnsaYP Ď\nSaYÛ aR[aYdÛ!
¸(nJaR OaSa SRLmPadL Y\O sačSÛčÛ OPamL[SLYP Oas[anLSLY aLYPndLn ` Y mLR[L" Oas[a Oas[anL`L IaĎ]\Yd\č\ s YLJL OPamL[
aSaIPSmLR[LdPY +VSa`ÛsÛ PSL aLSSPRSL [Lda]P \`\m\ IVa\R VSan ]L PsNY s aa VSan ačÛY Y\OsaS Oas[aSaYÛn [aRPIPndL aVYS\RSaY
`aĎanmaR[adÛY¹
;VWS\m [LmLSSP mVdLSdL PsL [Lda]P`L NLSmL`Ln Oas[aSaYÛ NLYLRPYsL L]SLYPndL aP`aYL[ LdLYLR [Lda]P`L PRna L[mL`L saSÛĎ[ÛRSaYÛnÛ ILSPY[Ln EnsaYP Ď\nSaYÛ Ra`dL[[P! ¸;VWS\m Y\O sačSÛčÛ mLYRLaSLYP - n M\s\n daOPS VSd\N\ ISNLSLYdLRP aLSSPRSL
`L[P `P[PmPnL sLILW VSan [ m ačÛY Y\OsaS Oas[aSaYÛn [LR [LR Ra`Û[ aS[Ûna aSÛndÛčÛ" Oas[aSaYÛn IPYL`sLS PO[P`asSaYÛnÛn [LsWP[ LdPSdPčP" [Lda]PSLYPnPn d aLnSP [aRPW LdPSdPčP" mLYRLaSLYdL WsPRVLNP[Pm PSL Oas[aSÛRSaYÛ OaRRÛnda IPSPnsSLndPYPSdPRSLYP" aPSLSLYPnPn
LčP[PSdPčP" sVs`aS ILJLYP LčP[PmSLYP PSL Ra`ILdPSLn ILJLYPSLYPn `LnPdLn RaaandÛYÛSma`a saSÛĎÛSdÛčÛ" YLsPm m aPR LS-sana[SaYÛ
NPIP \čYaĎÛ [Lda]PSLYPnPn \`N\SandÛčÛ" IPYL`sLS NY ĎmLSLYPn `aWÛSdÛčÛ mLYRLaSLY VS\W" I\Yada amas RLndPsP `aYdPm aSama`an
V JVčYaMP ISNLdLRP Oas[aSaYa [LR [LR \SaĎÛW" nJL [Lda]PSLYPnP d aLnSLmLR aYdÛndan d aLnSP [aRPWSLYP PSL [Lda]PdL s YLRSPSPčP
RaaandÛYmaR ]L YLOaIPSP[as`Vn saSÛĎmaSaYÛ PSL `LnPdLn PĎSL]sLS OaSL NL[PYPW" [VWS\mdan dÛĎSanan Oas[aSaYÛ `LnPdLn [VWS\ma
RaaandÛYmaR[ÛY
B\ mVdLSdL R\Y\mSaYaYasÛ PĎIPYSPčPnPn dL YVS I ` R VS\W" BVS\»da I\ mVdLSPn `LYSLĎmLsPndL dL =aSPSPR Ias[a VSmaR aLYL
BVS\ BLSLdP`L»sP BVS\ ĐaaL[ Ba`saS =aRMÛ BVS\ BačÛĎsÛSaY =aRMÛ PSL PĎIPYSPčP `aWÛSmÛĎ[ÛY :ačSÛR BaRanSÛčÛ»nÛn ILnPmsLmPĎ VSd\č\ [VWS\m [LmLSSP Y\O sačSÛčÛ OPamL[ mVdLSPnPn PSR IasamačÛ VSan [VWS\m Y\O sačSÛčÛ mLYRLaSLYPnPn `aRSaĎÛR ; YRP`L»dL
 `LYdL asÛSmasÛ ]L `a`NÛnSaĎ[ÛYÛSmasÛ RaYaYSaĎ[ÛYÛSmÛĎ ]L nPsan a`Ûndan I\ `ana da I\ OPamL[SLY sačSÛR IaRanSÛčÛ [aYaMÛndan
JYL[SLndPYPSmPĎ[PY ;VWS\m Y\O sačSÛčÛ mLYRLaSLYP `nL[mLSPčPnPn `a`ÛnSanmasÛ PSL I\ s YLs OÛaSanaJaR[ÛY¹
.LSLJLčL `nLSPR OLdLMSLY IaĎSÛRSÛ MVY\mda PsL +Y .aaP (Sa[aĎ [aYaMÛndan :ačSÛR BaRanSÛčÛ»nJa OaaÛYSanan [VWS\m Y\O sačSÛčÛ
mLYRLaSLYP `nL[mLSPčP [aY[ÛĎÛSdÛ
+Y/ S`H,UZHYP
;7+)VS\Ĕ\ILZP)HĕRHUÛ
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;VWS\T9\O:HĒSÛĒÛ. USLYP(IHU[ēaaL[)H`ZHSlUP]LYZP[LZP»UKL)HĕSHKÛ
 2HZÛT [HYPOSLYP HYHZÛUKH (IHU[ ēaaL[ )H`ZHS lUP]LYZP[LZP 2 S[ Y 4LYRLaP»UKL KL]HT LKLJLR
VSHUº;VWS\T9\O:HĒSÛĒÛ. USLYP»4H]P:HSVU»KH`HWÛSHUHsÛSÛĕ[YLUPPSLIHĕSHKÛ
(sÛSÛĎ [YLnPnL BVS\ =aSPsP ĐIYaOPm kasPmLn BVS\ BLSLdP`L BaĎRanÛ (SaaddPn @ÛSmaa (ĐBl 9LR[Y 7YVM +Y /a`YP *VĎR\n BVS\
ĐS :ačSÛR 4 d Y +\Ys\n KVs ĐaaL[ Ba`saS =aRMÛ BaĎRanÛ (OmL[
Ba`saS BVS\ BačÛĎsÛSaY =aRMÛ BaĎRanÛ ďLYaML[[Pn EYIa`Yam aRadLmPs`LnSLY ]L čYLnJPSLY Ra[ÛSdÛ
 ;VWS\m 9\O :ačSÛčÛ . nSLYP»nPn asÛSÛĎ RVn\ĎmasÛnÛ `aWan BVS\
ĐaaL[ Ba`saS 9\O :ačSÛčÛ ]L /as[aSÛRSaYÛ /as[anLsP BaĎOLRPmP +Y
/ S`a EnsaYP ;VWS\m 9\O :ačSÛčÛ . nSLYP»nP BVS\»da NLYsLRSLĎ[PYPSmLsPndLn dVSa`Û sVn dLYLJL m\[S\ VSd\č\n\ ILSPY[LYLR VYNanPaas`Vnda LmLčP NLsLn OLYRLsL [LĎLRR Y L[[P / S`a EnsaYP
d n`ada aY[ÛR Oas[anL mLYRLaSP [Lda]PnPn `LYPnL [VWS\m mLYRLaSP
[Lda]PnPn RaI\S NYd č n PMadL LdLYLR I\ `LnP dnLmdL RLndPSLYPnPn dL [VWS\m mLYRLaSP saSÛĎmaSaY ` Y [LJLRSLYPnP Ra`dL[[P

BVS\ BLSLdP`L BaĎRanÛ (SaaddPn @ÛSmaa ĐaaL[ Ba`saS»Ûn sa`LsPndL
BVS\»n\n LčP[Pm ]L sačSÛR aSanÛnda sVR PSLYPdL IPY RVn\mda VSd\č\n\ Oa[ÛYSa[aYaR `aWÛSaJaR saSÛĎmaSaYSa BVS\»n\n [VWS\m Y\O sačSÛčÛ asÛsÛndan NLnPĎ ISNLsPndL nLmSP IPY mLYRLa VSaJačÛnÛ s`SLdP
BVS\ =aSPsP ĐIYaOPm kasPmLn dL RVn\ĎmasÛnda Y\O sačSÛčÛnÛn
nLmPnL dLčPnLYLR NYL]P sÛYasÛnda RaYĎÛSaĎ[ÛčÛ VSa`SaYdan YnLRSLY ]LYdP . n m adL Oas[anL mLYRLaSP Y\O sačSÛčÛ [Lda]PsPnPn
`LYPnP [VWS\m mLYRLaSP Y\O sačSÛčÛ [Lda]PsPnPn aSdÛčÛnÛ ILSPY[Ln kasPmLn BVS\»da ĐaaL[ Ba`saS 9\O :ačSÛčÛ ]L /as[aSÛRSaYÛ /as[anLsP
]L ;VWS\m 9\O :ačSÛčÛ 4LYRLaP PSL ]a[andaĎSaYa mVdLYn d n`a
s[andaY[SaYÛnda OPamL[ ]LYPSdPčPnP PMadL L[[P

KVn\ĎmaSaYÛn aYdÛndan BVS\ ;VWS\m 9\O :ačSÛčÛ 4LYRLaP `LSLYP [aYaMÛndan mPnP IPY RVnsLY ]L WP`Ls Ns[LYPsP NLYsLRSLĎ[PYPSdP
(ĐBl 9LR[Y 7YVM +Y /a`YP *VĎR\n (Ian[ ĐaaL[ Ba`saS lnP]LY- (sÛSÛĎ [YLnP mVdLYa[YS č n 4LdaPm @anÛR»Ûn `aW[ÛčÛ B SLn[
sP[LsP adÛna [ m Ra[ÛSÛmJÛSaYa OVĎ NLSdPnPa dP`LYLR P`P IPY saSÛĎma *VĎR\n .aaP (Sa[aĎ ]L / S`a EnsaYP»nPn RVn\ĎmaJÛ VSaYaR Ra[ÛSdÛčÛ asÛSÛĎ RVnMLYansÛnÛn aYdÛndan sVna LYdP
dnLmP NLsPYmLSLYPnP [LmLnnP L[[P
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;LKH]P6S\YRLUlYL[P`VYSHY
Q BVS\ ĐaaL[ Ba`saS 9\O :ačSÛčÛ ]L /as[aSÛRSaYÛ /as[anLsP ;VWS\m 9\O :ačSÛčÛ 4LYRLaPnL [Lda]P PsPn NLSLn Oas[aSaY [Lda]PSLYP
s YLsPnJL [VWS\mdan \aaR RaSmamaSaYÛ ]L daOa nJLRP LS ILJLYPSLYPnP Ra`IL[mLmLSLYP PsPn RLndPSLYPnL `aW[ÛYÛSan ILa ILILR
YLsPm ]L LS PĎP maSaLmLSLYPnPn sa[ÛĎÛ`Sa NLSPY LSdL LdP`VY
;VWS\m 9\O :ačSÛčÛ 4LYRLaPnL NLSLn Oas[aSaYa [Lda]P VSd\RSaYÛ
s YLdL [VWS\mdan \aaR RaSmamaSaYÛ PsPn sLĎP[SP PĎ RVSSaYÛnda saSÛĎma PmRanÛ s\n\S\`VY
4LYRLadL ]LYPSLn YLsPm LS sana[SaYÛ [aRÛ ]L ; YRsL R\YsSaYÛnda
Oas[aSaYSa IPYL IPY PSNPSLnLYLR [VWS\mdan \aaR RaSmaSaYÛnÛ nSL`Ln `L[RPSPSLY Oas[aSaYÛn `aW[ÛRSaYÛ YLsPm [aRÛ ]L ILa ILILRSLYP
[VWSa`aYaR ([a[ YR OYman 7aYRÛ»ndaRP mLYRLaL aP[ VSan VMPs[L
sa[ÛĎa s\n\`VY kaLS VSaYaR aSÛnan sPWaYPĎSLY Oas[aSaY [aYaMÛndan
`aWÛSÛ`VY ]L `aWÛSan Y nSLYdLn LSdL LdPSLn NLSPYSLY Oas[aSaYa
dačÛ[ÛSÛ`VY
»»/(:;(3(905(ē3,3,9ē5ē,đē;ē@69<A»»
BVS\ ĐaaL[ Ba`saS 9\O :ačSÛčÛ ]L /as[aSÛRSaYÛ /as[anLsP BaĎOLRPmP <a +Y / S`a EnsaYP `aW[ÛčÛ asÛRSamada  `ÛSÛnda asÛ-
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San ;VWS\m 9\O :ačSÛ 4LYRLaP»ndL `aWÛSan saSÛĎmaSaY PsLYPsPndL
Oas[aSaYÛn d aLnSP VSaYaR [Lda]PSLYPnP RVn[YVS L[mLR I\nSaYÛn
[aRPWSLYPnP `aWmaR mLYRLaL NLSmLdPRSLYP aaman L]SLYPnL NPdLYLR Oas[aSaYÛ L]SLYPndL PaSLmLR ]L [Lda]P s YLJPnL daOPS L[mL`P
WSanSadÛRSaYÛnÛ ILSPY[[P
EnsaYP º»/as[aSaYÛ mLYRLaPmPadLRP WsPRV LčP[Pm NY\WSaYÛna aSÛ`VY\a (PSLSLYP LčP[P`VY\a aPSL LčP[PmP `aWÛ`VY\a /as[aSaYÛn Oas[aSÛRSaYÛ nLdLnP`SL Ra`IL[mPĎ VSd\RSaYÛ ILJLYPSLYP RaaandÛYma`a
`nLSPR sVs`aS ILJLYP LčP[PmSLYPnP ]LYP`VY\a»» dLdP
»»;673<4( =, h(30Ĕ4( /(@(;05( k5 /(A09302 @(70
@69<A»»
; YRP`L»dL PSR dLMa \`N\SanmaR[a VSan ;VWS\m 9\O :ačSÛčÛ
/PamL[SLYP PSL amasSaYÛnÛn ačÛY Y\OsaS Oas[aSÛčÛ VSan Oas[aSaYÛn
d aLnSP IPY ĎLRPSdL [aRPW [Lda]P ]L YLOaIPSP[as`Vn\ PSL [VWS\ma
`LnPdLn RaaandÛYmaR VSd\č\n\ anSa[an EnsaYP Ď`SL RVn\Ď[\!
º»B\ YLOaIPSP[as`Vn saSÛĎmaSaYÛ PsLYPsPndL IPY sVR MaaSP`L[L dL
`LY ]LYP`VY\a 9LsPm ]L m aPR saSÛĎmaSaYÛna Ra[ÛSÛ`VY LS sana[SaYÛ a[S`LSLYPndL saSÛĎÛ`VYSaY IPSNPsa`aY R\YsSaYÛna ILdLn
LčP[PmP ]L ; YRsL dLYsSLYPnL Ra[ÛSÛ`VYSaY B`SLJL Oas[aSÛR nJLsPndL saOPW VSd\č\ `L[LnLRSLYPnP JanSandÛYÛ`VYSaY BPa I\Yada
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Oas[anÛn IPYL`sLS anSamda PO[P`aJÛnÛ [LsWP[ LdP`VY\a B\ PO[P`as
dVčY\S[\s\nda OanNP RVn\da `L[LnLčP `a da PSNPsP ]aYsa ]L`a
Oas[aSÛR nJLsPndL \čYaĎ[ÛčÛ IPY aSan ]aYsa I\Yada Ra`IL[[PčP `L[LnLRSLYPnP `LnPdLn sanSandÛYma`a saSÛĎÛ`VY\a haSÛĎma Oa`a[SaYÛna a[ÛSaIPSmLSLYP PsPn n OaaÛYSÛR saSÛĎmasÛ `aWÛ`VY\a»»
»»)ē5(+,;),A),),2l9,;,*,23,9»»
9LsPm a[S`LsPndL Oas[aSaYÛn sVR N aLS YLsPmSLY `aW[ÛčÛnÛ PMadL
LdLn EnsaYP Ď\nSaYÛ Ra`dL[[P!
º»+aOa nJL LSSLYPnL RačÛ[ RaSLm ]L MÛYsa aSmamÛĎ Oas[aSaY
sVR N aLS [aISVSaY `aWÛ`VY ES sana[SaYÛ a[S`LSLYPndL Oas[aSaY
nJLSLYP IasP[ PĎSLY VSan RVS`L R WL ` a R ]L IPSLaPR [aYaÛnda
IPY ĎL`SLY `aWma`a saSÛĎ[Û (maJÛmÛa mLĎN\SP`L[ aĎamasÛnda
Oas[aSaYÛ NaSLmSLmLR[P +aOa sVnYa sLYP IPY [aRÛm Y nSLYP
YL[mL`P WSanSadÛR ]L ILa ILILR YL[PmP `aWma`a IaĎSadÛR
+ aLnSP VSaYaR [aRPIL NPYLn Oas[aSaY IPY MaIYPRa ]L a[S`L dP-
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sPWSPnPndL WSan PsLYPsPndL saSÛĎma`a IaĎSadÛ (RĎama RadaY da
ILSSP IPY WYLnsPW[L I\ saSÛĎmaSaYÛnÛ ` Y [ `VYSaY BPY PSas MPYmasÛ sWVnsVYS\č\nda IPY saSÛĎma IaĎSa[[ÛR B\ PSas MPYmasÛna  IPn
adL[ ILa ILILR YL[LJLčPa B\ ILILRSLY RaYĎÛSÛčÛnda MPYmanÛn
IPaL dL`LJLčP WaYa`Û ILILRSLYPn `aWÛmÛnda LmLčP NLsLn Oas[aSaYa dačÛ[aJačÛa»»
»»/(:;(3(9(ēĔē42(53(90:(đ3(5:05»»
EnsaYP [Lda]P VSan Oas[aSaYa PĎ PmRanSaYÛnÛn da sačSanmasÛ NLYLR[PčPnP ]\YN\Sa`aYaR º»4LYRLaPmPadL [Lda]P VSan Oas[aSaYÛmÛaÛn [LRYaY [VWS\ma RaaandÛYÛSmasÛ PsPn PĎ `LYP ]L MaIYPRa saOPWSLYPnL I ` R PĎSLY d ĎmLR[L -aIYPRaSaYda saSÛĎ[ÛYÛSmasÛ NLYLRLn
LnNLSSP RVn[LnQanSaYÛndan IPaPm Oas[aSaYÛmÛaÛn da `aYaYSanmasÛnÛ Ps[P`VY\a /as[aSaYÛmÛa MaIYPRaSaYda NaL[mLnSLY LĎSPčPndL saSÛĎ[ÛYÛSaIPSPY +aOa sVnYa saa[SPR `aYÛm N n `a da [am N n VSaYaR
saSÛĎ[ÛYÛSaIPSPY /as[aSaYÛmÛaÛn [VWS\ma [LRYaY RaaandÛYÛSmasÛ PsPn
[VWS\mdan dLs[LR Ps[P`VY\a»» dP`L RVn\Ď[\
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;7+7ZPRP`H[YPR9LOHIPSP[HZ`VU)h)hHSÛĕ[H`Û
2HZÛT»KH)VS\»KHNLYsLRSLĕ[PYPSKP
(UHIHĕSÛRVSHYHR;VWS\T9\O:HĒSÛĒÛ4LYRLaSLYPUKL\`N\SHUHJHR9LOHIPSP[HZ`VU
sHSÛĕTHSHYÛUÛUZ[HUKHYKPaHZ`VU\VSHYHRZLsPSLUsHSÛĕ[H`KH7YVM+Y4\Z[HMH@ÛSKÛa[HYHMÛUKHU
OHaÛYSHUHU¸9\OZHSē`PSLĕ[PYPT:LY[PMPRH7YVNYHTÛ¹Z\U\SHYHR[HY[ÛĕTH`HHsÛSKÛ

9\OZHSē`PSLĕ[PYPT:LY[PMPRH7YVNYHTÛ
İçerik: Genel psikiyatrik rehabilitasyon eğitimini içeren program toplam 80 saat olmak üzere yılda iki kez ( örneğin kasım,
mayıs aylarında ) 2 haftalık bir sürede konunun uzmanları
tarafından temel eğitimi kapsadığı ; Kocaeli üniversitesinde
başlanması planlandığı ve katılım ücretinin de 1000 Tl olarak
düşünüldüğü ifade edilmiş; bu eğitim süreci sonunda Psikiyatrik Rehabilitasyon Kitabının da ana taslağının tamamlanmış olmasının planlandığı şeklinde özetlenmiştir.

;HY[ÛĕTH
-Ücretlendirme: *Katılım ücretinin yüksek olmasının katılımı olumsuz etkileyebileceği ifade edildi. Devlet çalışanlarına oluşturulacak fon ile katılımdan ücret alınmayabileceği
belirtildi. Programın ücretlendirilmesi ile ilgili olarak farklı
kurumların farklı fiyat uygulamasında bulanabileceğini ifade
edildi. Programın tek merkez yerine birden fazla merkezde
uygulanabileceği yönünde görüşler iletildi.
-Belgelendirme: Programın Sağlık Bakanlığı’ndan belgelenmesi ile ilgili olarak onayı gündeme getirildi. Bu belgenin
programı güçlendirici etki olabileceği görüşüldü.
-İçerik: Programın içeriğinde toplum ruh sağlığı merkezlerinde uygulanacak rehabilitasyon eğitimine yeterince yer
verilmediği belirtildi. Programın psikiyatrik rehabilitasyon
temel eğitimini ağırlıklı yansıttığı ve daha çok psikiyatrik
rehabilitasyon kitabının ön hazırlığı niteliği taşıdığı izlenimi yarattığı belirtildi. Özellikle toplum ruh sağlığı merkezlerinde mutlaka olması gereken Psikoeğitim, Aile Eğitimi
ve Sosyal Beceri Eğitimi’nin programda eksik olduğu ifade
edildi. Yine toplum ruh sağlığı merkezlerinde olması gereken
gezici ekip ve evde takip-tedaviye yönelik eğitimin programda eksik olduğu; ve mutlaka programa eklenmesi gerektiği
belirtildi. Program içeriğinin hemşire ve sosyal çalışmacılar
açısından uygun olmadığı belirtildi. Program içeriği oluşturulurken bundan faydalanacak olan özellikle sahada çalışacak
olan hemşire, psikolog ve sosyal çalışmacıların da ihtiyaçlarının da göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulandı.
Eğitim programında bilimsel psikiyatrik görüşme ilkelerinin

de yer alması gerektiği ifade edildi. Programa yerinde pratik
eğitimin mutlaka eklenmesi gerektiği belirtildi. İş sıralaması
olarak; Eğitimin ana standartlarının belirlenmesi; sonra formatının belirlenmesi; sahaya uygulanması ve projenin tüm
illere göre uygulamasının ayarlanması gerektiği vurgulandı.
Başlangıç olarak çok başlı olmamak gerektiği, şuanda bulunanlarla ortak bir şeylerin geliştirilebilineceğinin daha doğru
olduğunu belirtilerek, temel olarak yapının tek olması gerektiğini ifade edildi. Sertifika programı sonrasında kişilerin
okullara devam etmesi gerektiği; programın devamlılığının
ancak bu yolla sağlanabileceği görüşü iletildi. Eğitim içeriğinin geliştirilmesi açısından yoğun çalışma toplantılarının
yapılması gerektiği belirtildi.
İkinci bir gündem konusu olarak Psikiyatrik Rehabilitasyon
kitabının oluşturulması düşüncesi üzerine tartışıldı.

kaL[:VU\skULYPSLY
1. Psikiyatrik Rehabilitasyon Genel Eğitiminin herkese verilmesi gerektiği;
2. Toplum Ruh sağlığı Merkezlerinde Uygulayıcı konumunda olacak olanların daha ileri ayrıntılı eğitim alması gerektiği;
3. Toplum Ruh sağlığı Merkezlerine yönelik teorik ve pratik
eğitimlerin uygulamanın bizzat olduğu merkezlerde olmasının daha faydalı olacağı;
4. Eğitici ekibin belirli bir uygulamayı yapan kişilerden oluşması gerektiği;
5. Eğitim sürecinde uluslar arası işbirliğinin mutlaka sağlanması gerektiği;
6. Toplum ruh sağlığı merkezi hizmetlerinin üniversiteler
tarafından da yapılması gerektiği;
7. Toplum ruh sağlığı hizmetlerinin başarılı olabilmesi için
kurumlararası işbirliğine mutlaka önem verilmesi gerektiği;
8. Toplum ruh sağlığı merkezlerinde görev yapan ekibinin
vaka süpervizyonu mutlaka sağlanmalı; bunun için başlangıçta kongrelerin uygun ortam sağlayabileceği önerildi.
+Y/ S`H,UZHYP
;7+)VS\Ĕ\ILZP)HĕRHUÛ
;7+WZPRP`H[YPRYLOHIPSP[HZ`VU)h)2VVYKPUH[Y
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;7+4LYRLa@UL[PT2\Y\S\
ls(`SÛR9HWVY\
/HaPYHU¶(Ē\Z[VZ

.LULS)HĕSÛRSHY
 :<; PSL PSNPSP 7sPRP`a[YPR /PamL[SLYPn lJYL[SLndPYPSmLsP
..»dLn NLSLn NY Ď :.K»`a :ačSÛR BaRanSÛčÛ ;Lda]P
/Pa .Ln 4 d»L ]L ; EJaaJÛSaY BPYSPčP»nL NndLYPSdP
 KSPnPR ĎLM ĎLM `aYdÛmJÛsÛ ]L IaĎasPs[an a[amaSaYÛ RVn\s\nda ;;B PSL VY[aR OaYLRL[ LdPSmLsPnL I\n\n dÛĎÛnda
OLYOanNP IPY PĎSLm `aWÛSmamasÛna IPYL`sLS da]a asanSaYa O\R\RsaS dLs[LR ]LYPSmLsP RaYaYSaĎ[ÛYÛSdÛ
 :ačSÛR 4LsSLR @asasÛ OaRRÛnda OaaÛYSanan dLYnLR NY Ď :ačSÛR BaRanSÛčÛ 9\O :ačSÛčÛ +aPYL BaĎRanSÛčÛna
NndLYPSdP ER 
 ;7+ 4aSaLmLSLYP sa[Ûn aSma RVn\s\nda VYNanPaas`Vn
MPYmasÛ PSL NY ĎmL `aWÛSdÛ KVnNYLSLYdL s YLRSP R\SSanÛSan IaaÛ maSaLmLSLY sa[Ûn aSÛndÛ
 +Y K+»Ûn ĎPRa`L[P dVčY\S[\s\nda Đs[anI\S Ď\IL`L sVY\Ď[\Yma PsPn `aaÛ NndLYPSdP
  ERPm + n`a 9\O :ačSÛčÛ N n OaaÛYSÛRSaYÛ PsPn `VRs\SS\R ]L Y\O sačSÛčÛ \a\n s YLSP Oas[aSÛRSaY s YLNLn
]L I [ nSLĎ[PYPSmPĎ IaRÛm NLYLRsPnPm ]L RVnNYL [LmasÛ
PSL PSNPSP VSaYaR /a`YP ESIP 4L[L»dLn mL[Pn ]L RVn\Ďma
Ps[LndP
 :PSaO @asasÛ 9\O :ačSÛčÛ @asasÛ RVn\SaYÛnÛn KasÛm
a`Ûnda BVS\»da `aWÛSaJaR [VWSan[Ûda LSL aSÛnmasÛna RaYaY ]LYPSdP
)PSPTZLS;VWSHU[ÛSHY
  (7. kd S 1 YPsPndL 4@K»`Û [LmsPSLn +Y kmLY
(`dLmPY»Pn `LY aSmasÛna RaYaY ]LYPSdP
  @;-B: :aLS BPSdPYP kd S Q YPsPndL 4@K»`Û [LmsPSLn +Y 0ĎÛn BaYaS K\SaRsÛaVčS\»n\n asPS `L +Y KLmaS @aaÛJÛ»nÛn `LdLR `L VSaYaR (YaĎ[ÛYma 7YVQLsP
;LĎ]PR kd S »ndL +Y (SW lsVR»\n asPS `L +Y *Lm
([IaĎVčS\»n\n `LdLR `L VSaYaR `LY aSmasÛna RaYaY ]LYPSdP
  <7K :aLS BPSdPYP kd S Q YPsPndL 4@K»`Û [LmsPSLn
+Y (OmL[ 9ÛMa[ ďaOPn»Pn asPS `L +Y /aSPsL +L]YPmJP
kaN ]Ln»Pn `LdLR `L VSaYaR `LY aSmaSaYÛna RaYaY ]LYPSdP
 ;7+ BVS\ ď\ILsPnPn - KasÛm  [aYPOSLYP aYasÛnda `aWma`Û WSanSadÛčÛ ; YRP`L ]L + n`ada ;VWS\m
9\O :ačSÛčÛ 4VdLSP <`N\SamaSaYÛ IaĎSÛRSÛ sLmWVa`\m
PSL PSNPSP [aSLWSLYPnPn RaI\S LdPSmLsPnL +K»da 4@K»`Û
[LmsPSLn +Y 4\s[aMa :LYJan»Ûn `LY aSmasÛna RaYaY ]LYPSdP
 . a OR\S\n\n I\ `ÛSdan P[PIaYLn ; YRP`L 7sPRP`a[YP
+LYnLčP [aYaMÛndan d aLnSLnmLsPnL RaYaY ]LYPSdP (`YÛJa kYN [ BLSSLčP RP[aIÛnda . a OR\S\na `LY ]LYPSdP
  (7.»`P d aLnSL`Ln OYNanPaas`Vn MPYmasÛ 0n[LYP\m
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OYNanPaas`Vn»a OLsaWSaYSa PSNPSP IPY `aaÛ NndLYPSdP
kd S @nLYNLsPnL dLčPĎPRSPRSLY `aWÛSdÛ
 (dSP BPSPmSLY KVnNYLsPnL IPY WanLS nLYPSmLsPnL ]L
WanLSL Ra[ÛSaJaR RPĎPSLYPn masYaMSaYÛnÛn dLYnLR mLYRLaP
[aYaMÛndan RaYĎÛSanmasÛna RaYaY ]LYPSdP
  <7K ;7+ MVY\m\ PSL PSNPSP VSaYaR" kaS R OaRSaYÛ
sLYsL]LsPndLn ;amN n `asasÛ 7LYMVYmans ]L :<; \`N\SamaSaYÛ MVY\m RVn\s\ VSaYaR ILSPYSLndP
 KVJaLSP Ď\ILsPnPn d aLnSL`LJLčP ¸9\OsaS Đ`PSLĎ[PYmL
:LY[PMPRa 7YVNYamÛ¹ adSÛ [VWSan[Û`a RVn\ĎmaJÛ VSaYaR
Ra[ÛSaJaR `LSLYPmPaPn dLYnLčPmPaL IaĎ]\YmaSaYÛ d\Y\m\nda \SaĎÛm ]L RVnaRSamaSaYÛ [aYaMÛmÛadan d aLnSLnLIPSLJLčPnL RaYaY ]LYPSdP




:ÛUÛYēOSHSSLYP
 (PSL /LRPmSPčP <`N\Sama @nL[mLSPčP OaRRÛnda 4LsSLRP 9VSSLY ;anÛmSamasÛ ..»dLn NY Ď Ps[LnmLsPnL ]L
NLSLn NY Ď n ;;B»`L NndLYPSmLsPnL RaYaY ]LYPSdP
 +Y /a`daY + mLn OaRRÛnda *PnsLS BVa BhB»dLn NLSLn YaWVY (]\Ra[ AP`nL[ kasLSPR»L NndLYPSPW VYadan
NLSLn YaWVY dVčY\S[\s\nda Đ;O»na NLYLčP PsPn `aaÛ `aaÛSdÛ
 KadYVs\nda WsPRP`a[YP OLRPmP VSmadÛčÛ OaSdL WsPRP`a[YPR Oas[aSÛRSaYÛ [Lda]PsP L[[PčPnP `aaÛSÛ VSaYaR IL`an LdLn
sačSÛR R\Y\S\Ď\ OaRRÛnda `asaS PĎSLmSLY IaĎSa[ÛSdÛ
 +LYnLR a]\Ra[Ûndan NLSLn NY ĎSLY dVčY\S[\s\nda
/a`daY + mLn ]L KadPY :P]YPVčS\ RVn\s\nda NPYPĎPmSLY IaĎSa[ÛSdÛ
 (`aR[a ;LĎOPs ]L ;Lda]P @aWÛSan kaLS :ačSÛR K\Y\S\ĎSaYÛ /aRRÛnda @nL[mLSPR[L +LčPĎPRSPR @aWÛSmasÛna +aPY
@nL[mLSPR RVn\s\nda RP dLYnLR NY Ď ;;B-<+EK»L
NndLYPSdP ;;B»nPn asmÛĎ VSd\č\ da]a s YLJPnL m daOPS VS\nd\
) S[LU
  `ÛSÛnÛn  sa`ÛsÛnÛn dVs`a RVn\s\ ¸ E`S S! ;VWS\msaS IPY [Ya]manÛn N nJLS sVn\sSaYÛ¹ VSaYaR ILSPYSLndP
@L[LYSPR2\Y\S\
 - /aaPYan [aYPOSLYPndL ĐamPY»dL `aWÛSaJaR @K :Ûna] (S[R\Y\S\ [VWSan[ÛsÛna Ra[ÛSaJaR RPĎPSLYPn \SaĎÛm ]L
RVnaRSama NPdLYSLYPnPn dLYnLR mLYRLaP [aYaMÛndan RaYĎÛSanmasÛna RaYaY ]LYPSdP
  /aaPYan  [aYPOPndL @K AP`aYL[ K\Y\S\»n\n /aJL[[LWL lnP] ;ÛW -aR 7sPRP`a[YP (+ aP`aYL[P PSL PSNPSP
\SaĎÛm ]L RVnaRSama masYaMSaYÛnÛn dLYnLR mLYRLaP [aYaMÛndan RaYĎÛSanmasÛna RaYaY ]LYPSdP
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sÛYa \`N\n NY SLn WsPRV[LYaWP`P \`N\SamaR ]L]L`a `nSLndPYmLR WsPRP`a[YP \amanSaYÛnÛn sVY\mS\S\č\ ]L `L[RPsP PsPndLdPY
7YH[PZ`LU/LRPT(PSL/LRPTSLYP
9\OsaS `aRÛnmaSaYda sÛRSÛRSa PSR IaĎ]\Y\San RPĎPdPY BPYPnJP IasamaR sačSÛR sPs[LmPnL IaĎ]\Yan Oas[aSaYÛn Y\OsaS d\Y\m dLčLYSLndPYmLsPnPn IaĎSanNÛs aĎamaSaYÛnÛ `LYPnL NL[PYLIPSPY NLYLR[PčPndL IaaÛ an[PdLWYLsan NPIP PSasSaYÛ YLsL[L LdLIPSPY \`N\n
NY YsL danÛĎmanSÛR ]L daOa PSLYP [Lda]PSLY PsPn WsPRP`a[YP OLRPmPnL sL]R LdLY
7Ya[Ps`Ln /LRPm  `ÛSSÛR s[andaY[ [ÛW LčP[PmP aSmÛĎ OLRPmdPY (PSL
OLRPmP  `ÛSSÛR s[andaY[ [ÛW LčP[PmPnPn aLYPnL  `ÛS aPSL OLRPmSPčP
PO[PsasÛ `aWmÛĎ \aman OLRPmdPY
7ZPRVSVN2SPUPR7ZPRVSVN
Psikolog: -Ln-EdLIP`a[ MaR S[LSLYPnPn  `ÛSSÛR WsPRVSVQP IS m ndLn mLa\n VSm\Ď RPĎPSLYL WsPRVSVN dLnPSmLR[LdPY 7sPRVSVQP SPsans LčP[PmP sÛYasÛnda Oas[a NY ĎmLsPnL da`aSÛ \`N\SamaSÛ
RSPnPR LčP[Pm s WLY]Pa`Vn ]L`a `aWÛSandÛYÛSmÛĎ s[andaYdPaL WsPRV[LYaWP LčP[PmP aSmamaR[adÛYSaY :Vs`aS IPSPmSLY aSanÛnda [LVYP`L da`aSÛ VSaYaR I\ LčP[PmP aSan WsPRVSVNSaYÛn sačSÛR aSanÛnda
IačÛmsÛa ]L IPYL`sLS \`N\Sama `aWmaSaYÛ ILRSLnLmLa ;LmLS
[ÛIIP IPSNPSLYP PsLYLn RaWsamSÛ IPY [ÛW LčP[PmP aSmamÛĎ VSmaSaYÛndan dVSa`Û a`ÛYÛJÛ [anÛ `aWmaSaYÛ ]L [Lda]P`P WSanSamaSaYÛ
ILRSLnmLmLSPdPY KSPnPR VY[amSaYda Y\O sačSÛčÛ LRPIPnPn IPY WaYsasÛ VSaYaR saSÛĎÛYSaY [anÛ RV`ma ]L [Lda]P WSanÛ `aWma s YLJPnL
Ra[RÛda I\S\n\YSaY (`nÛ IPsPmdL RVY\`\J\ Y\O sačSÛčÛ ]L YLOaIPSP[as`Vn OPamL[SLYPndL Y\O sačSÛčÛ LRPIP PsLYPsPndL `LY aSÛYSaY
Klinik psikolog: LPsans LčP[PmSLYP aLYPnL LčP[Pm ]LYLn IPY WsPRP`a[YP RSPnPčPndL RSPnPR WsPRVSVQP aLYPnL ` RsLR SPsans `aWmÛĎ WsPRVSVNSaYa dLnPSmLR[LdPY ; YRP`L»dL ` RsLR SPsans LčP[PmSLYPndL
WsPRP`a[YP RSPnPRSLYP nadPYLn R\SSanÛSmaR[adÛY O`sa (]Y\Wa 7sPRVSVN +LYnLRSLYP -LdLYas`Vn\ E-7( WsPRVSVQP SPsans LčP[PmPndL
daOP RSPnPR LčP[PmPn Lsas VSd\č\n\ ]L I\ LčP[PmSLYPn dL ¸sačSÛR
R\Y\mSaYÛnda¹ `aWÛSmasÛ NLYLR[PčPnP ILSPY[mLR[LdPY +PčLY IPY
dL`PĎSL Oas[a PSL RaYĎÛSaĎmadan RSPnPR \`N\Sama VSmaRsÛaÛn `aWÛSaJaR [LVYP`L da`aSÛ dVR[VYa WYVNYamSaYÛ PSL RSPnPR WsPRVSVQPdL
`L[LYSPR RaaanÛSama`aJačÛ asÛR[ÛY
:Vs`aS IPSPmSLY aSanÛnda WsPRVSVQPnPnRSPnPR WsPRVSVQP dÛĎÛndaRPsLĎP[SP `an daSSaYÛnda ` RsLR SPsans ]L`a dVR[VYa WYVNYamSaYÛnÛ
[amamSamÛĎ VSan WsPRVSVNSaYa ]LYPSLn IPSPm \amanÛ `a da IPSPm
dVR[VY\ n]anSaYÛ PsL PĎSL[mL ]I NPIP dPčLY IPSPm daSSaYÛnda
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]LYPSLn aRadLmPR n]anSaYa RaYĎÛSÛR NLSmLR[LdPY B\ RPĎPSLY aRadLmPR VY[am dÛĎÛnda sačSÛR R\Y\S\ĎSaYÛnda saSÛĎmaR Ps[LdPRSLYPndL anJaR SPsans LčP[PmP aSmÛĎ WsPRVSVNSaYÛn NYL] WVaPs`Vn\nda
saSÛĎaIPSPYSLY
KSPnPR WsPRVSVNSaY IPSPmsLS NLsLYSPSPčP RaI\S LdPSmPĎ \S\sSaYaYasÛ
[anÛnÛYSÛSÛčÛ VSan s[andaYdPaL LčP[PmSLYdLn NLsLYLR ILSNLSLndPYPSPYSLYsL I [ nJ S IPY `aRSaĎÛmSa s Yd Y SLn Y\O sačSÛčÛ OPamL[P
RaWsamÛnda LRPW anSa`ÛĎÛ sLYsL]LsPndL ]L WsPRP`a[YP OLRPmPnPn
`asaS sVY\mS\S\č\nda WsPRV[LYaWP \`N\Sa`aIPSPYSLY (`nÛ ĎLRPSdL RVY\`\J\ Y\O sačSÛčÛ ]L YLOaIPSP[as`Vn OPamL[SLYPndL dL Y\O
sačSÛčÛ LRPIP PsLYPsPndL `LY aSÛYSaY KSPnPR WsPRVSVNSaY da WsPRVSVNSaY NPIP IačÛmsÛa ]L IPYL`sLS VSaYaR [anÛ RV`amaa ]L [Lda]P
`aWamaaSaY
7ZPRP`H[YP/LTĕPYLZP
:[andaY[ OLmĎPYLSPR LčP[PmPnPn aLYPnL WsPRP`a[YP OLmĎPYLSPčP
` RsLR SPsansÛ `aWaYaR \amanSaĎmÛĎ OLmĎPYLSLYdPY BPYPnJP IasamaR sačSÛR R\Y\S\ĎSaYÛnda ]L WsPRP`a[YP IPYPmSLYPndL saSÛĎÛYSaY
+anÛĎmanSÛR ]LYmL [a]sP`LSLYdL I\S\nma Y\O sačSÛčÛnÛn \a\n
dnLmSP RVY\nmasÛnda dLs[LR ]LYmL ]L OLRPmPn nLYdPčP mLdPRaS [Lda]PSLYP \`N\Sama NYL]SLYPnP `LYPnL NL[PYPYSLY 7sPRP`a[YP
OLmĎPYLsP IPSPmsLS NLsLYSPSPčP RaI\S LdPSmPĎ ]L \S\sSaYaYasÛ [anÛnÛYSÛSÛčÛ VSan s[andaYdPaL LčP[Pm aSdÛRSaYÛnÛ ILSNLSLndPYdPRSLYP
[aRdPYdL IaaÛ [LYaWP `aRSaĎÛmSaYÛnÛ I [ nJ S IPY `aRSaĎÛmSa s Yd Y SLn Y\O sačSÛčÛ OPamL[P RaWsamÛnda ]L LRPW anSa`ÛĎÛ sLYsL]LsPndL WsPRP`a[YP OLRPmPnPn `asaS sVY\mS\S\č\nda \`N\Sa`aIPSPYSLY
/LTĕPYL
7sPRP`a[YPR Oas[aSaYÛn Y\O sačSÛčÛ LRPIP [aYaMÛndan nLYPSLn N nS R IaRÛm ]L OLmĎPYLSPR OPamL[SLYPnP ]LYLn RPĎPSLYdPY 7sPRP`a[YPR
Oas[aSÛRSaYÛn [anÛ ]L [Lda]P aĎamaSaYÛnda [LR IaĎSaYÛna `LY aSamaaSaY
:VZ`HS/PaTL[<aTHUÛ
9\O :ačSÛčÛ aSanÛnda OPamL[ ]LYmLR PsPn aLS LčP[Pm aSmÛĎ sVs`aS OPamL[ \amanÛdÛY /as[aSaYa IaYÛnma N ndLSPR `aĎam LčP[Pm aSanSaYÛnda dLs[LR VS\YSaY 9\O sačSÛčÛ OPamL[PnPn I [ nJ S
IPY `aRSaĎÛmSa s\n\Sd\č\ RSPnPR aSanSaYda WsPRP`a[YP Oas[aSaYÛnÛn
sVs`aS asÛdan dLčLYSLndPYPSmLsP ]L ]aY VSan sVY\nSaYÛn sa m
aĎamasÛnda LRPW anSa`ÛĎÛ sLYsL]LsPndL ]L WsPRP`a[YP OLRPmPnPn
sVY\mS\S\č\nda NYL] aSÛY [anÛ ]L [Lda]P s YLJPnL Ra[RÛda I\S\n\YSaY 7sPRP`a[YPR Oas[aSÛRSaYÛn [anÛ ]L [Lda]P aĎamaSaYÛnda [LR
IaĎSaYÛna `LY aSamaaSaY :Vs`aS OPamL[ \amanSaYÛ da IPSPmsLS
NLsLYSPSPčP RaI\S LdPSmPĎ ]L \S\sSaYaYasÛ [anÛnÛYSÛSÛčÛ VSan s[andaYdPaL LčP[PmSLY aSdÛRSaYÛnÛ ILSNLSLndPYdPRSLYP [aRdPYdL PSNPSP
aSanda I [ nJ S `aRSaĎÛm ]L LRPW anSa`ÛĎÛ sLYsL]LsPndL IaaÛ
[LYaWP `aRSaĎÛmSaYÛnÛ WsPRP`a[YP OLRPmPnPn `asaS sVY\mS\S\č\nda
\`N\Sa`aIPSPYSLY
+HUÛĕTHUSHY
EčP[Pm MaR S[LSLYPnPn WsPRVSVQPR YLOILYSPR ]L danÛĎmanSÛR IS mSLYPndLn mLa\n RPĎPSLYdPY :ačSÛR aSanÛ dÛĎÛnda IaĎ[a LčP[Pm
R\Y\mSaYÛnda VSmaR aLYL danÛĎmanSÛR ]L YLOILYSPR ]LYmL NYL]SLYPnP s[SLnPYSLY (`YÛJa RPĎPSLYL `aĎam sVY\nSaYÛ`Sa daOa P`P
IaĎa sÛRmaSaYÛnÛ sačSamaSaYÛ PsPn danÛĎmanSÛR ]LYPYSLY BPYPnJP
IasamaR sačSÛR R\Y\S\ĎSaYÛnda aPSL OLRPmP WsPRP`a[YP IPYPmSLYPndL WsPRP`a[YP OLRPmP dLnL[PmPndL saSÛĎÛYSaY +anÛĎmanSÛR ]L YLOILYSPR dÛĎÛnda WsPRP`a[YPR Oas[aSÛRSaYÛn [anÛ ]L [Lda]P s YLsSLYPndL
`LY aSamaaSaY +anÛĎmanSaY IPSPmsLS NLsLYSPSPčP RaI\S LdPSmPĎ ]L
\S\sSaYaYasÛ [anÛnÛYSÛSÛčÛ VSan s[andaYdPaL IPY LčP[Pm aSdÛRSaYÛnÛ
ILSNLSLndPYdPRSLYP [aRdPYdL PSNPSP aSanda I [ nJ S `aRSaĎÛm ]L
LRPW anSa`ÛĎÛ sLYsL]LsPndL IaaÛ [LYaWP `aRSaĎÛmSaYÛnÛ WsPRP`a[YP
OLRPmPnPn `asaS sVY\mS\S\č\nda \`N\Sa`aIPSPYSLY
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.LULSIHĕSÛRSHY
- +LYnLčPmPaPn (]Y\Wa 7sPRP`a[YP BPYSPčP»nPn E7( R\Y\S\Ď aĎamasÛnda [ aLS `L VSaYaR NYL] aSdÛ
- +LYnLR 4LYRLaPndL I\S\nan [VWSan[Û saSVn\na 4\Ya[
9LaaRP ;VWSan[Û saSVn\ PsmPnPn ]LYPSmLsPnL ]L +Y 4\Ya[ 9LaaRP»nPn S m `ÛSdn m ndL IPY [VWSan[Û d aLnSLnmLsPnL RaYaY ]LYPSdP
- +Y B\YOanL[[Pn Ka`a»nÛn WsPRVSVQPR YLOILYSPR ]L danÛĎmanSÛR `aWmaR aLYL NYL]SLndPYPSmLsP PSL PSNPSP @kK»L
.aaP lnP] 9LR[Y OaRRÛnda s\s d\`\Y\s\nda I\S\n\SmasÛna RaYaY ]LYPSdP
- =Ln[PV OYNanPaas`Vn\n danÛĎman MPYmamÛa VSaYaR saSÛĎmasÛ PsPn OaaÛYSanan saSLĎmL RaI\S LdPSdP
- 4\a`LnLOanL @nL[mLSPčP PsPn ;;B»nPn asmÛĎ VSd\č\
da]a s YLJPnPn ILRSLnmLsPnL RaYaY ]LYPSdP
- KÛsa MPSm [VWS\ Ns[LYPmP-MLs[P]aSP PsPn 4EK»dL Ď\ILSLYL
nLYP N[ Y Sd 
- =adLSP E<9O OLsaIÛmÛada I\S\nan mPR[aYÛn ;L»`L
sL]YPSdP ď\IL Wa`SaYÛnÛ NndLYdPR[Ln sVnYa RaSan mPR[aY ]adLSP ;L OLsaIÛna aR[aYÛSdÛ
- ;;B ďPddL[L :ÛMÛY ;VSLYans haSÛĎma .Y\I\ ;VWSan[ÛsÛna
dLYnLčPmPaP [LmsPSLn +Y (`ĎL +L]YPm BaĎ[LYaP Ra[ÛSdÛ
- :LY[PMPRaSÛ EčP[Pm @nL[mLSPčP PSL PSNPSP ; YR ;aIPWSLYP
BPYSPčP»nL `nL[mLSPčPn PW[aSP PSL PSNPSP IPY `aaÛ NndLYPSLYLR ;;B»nPn asmÛĎ VSd\č\ da]a s YLJPnL m daOPS
VS\nd\
- Oč\a 4PYas :nmLa [aYaMÛndan NLSLn ĎPRa`L[ PSL PSNPSP
ĐamPY ď\IL»nPn PnJLSLmLsP aLYPnL +Y - K OaRRÛnda
sVY\Ď[\Yma asÛSmasÛna `LY VSmadÛčÛna RaYaY ]LYPSdP
- Đ;O»n\n kaLS :ačSÛRSÛ @aĎam 7VSPRSPnPčP PSL PSNPSP NLSLn
`aaÛda ILSPY[PSLn \`N\SamanÛn L[PR VSmadÛčÛna daPY NY Ď IPSdPYPSdP
- (nRaYa ď\IL»dLn NLSLn IPY dLYnLR `LsPnPn `LSPR aPda[ÛnÛ IPY PSas MPYmasÛna dL[mLsPnL PSPĎRPn `aaÛnÛn NY Ď PsPn ;7+ E[PR K\Y\S\»na NndLYPSdP
- :ačSÛR BaRanSÛčÛ ĐSas ]L EJaaJÛSÛR .LnLS 4 d YS č »ndLn
NLSLn aRÛSJÛ PSas R\SSanÛmÛ PSL PSNPSP `aaÛ`a JL]aILn dLYnLčPmPa [aYaMÛndan IasÛSan [Lda]P RÛSa]\aSaYÛ NndLYPSdP
- /aaÛYSanan ďPddL[ ĐaSLmL ]L knSLmL @nLYNLsPnPn RaI\S LdPSdP ;7+ ďPddL[ ĐaSLmL ]L knSLmL K\Y\S\»nda
+Y -a[PO knJ  +Y (OmL[ ; YRJan +Y B\YOanL[[Pn
Ka`a +Y (NaO (`dÛn ]L +Y <m\[ KaYas\»n\n `LY aSdÛ
- ;7+ [aYaMÛndan `a`ÛnSanaJaR VSan dLYNP ]L I S[LnSLYPn
»dLn P[PIaYLn VnSPnL VSmasÛna RaYaY ]LYPSdP
- +LYnLčPmPa I n`LsPndL ` Y [ SLn O\R\RP PĎSLmSLYPn
OanNP aĎamada VSd\č\na daPY `LSLYPmPaL  a`SÛR saSÛĎma YaWVY\ PsLYPsPndL IPSNP ]LYPSmLsPnL RaYaY ]LYPSdP
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)PSPTZLS;VWSHU[ÛSHY
- ¸9\OsaS Oas[aSÛčÛ VSanSaYda ILdLnsLS sačSÛR ILdLnsLS
Oas[aSÛčÛ VSanSaYda Y\OsaS sačSÛR¹ ana [LmasÛ PSL ERPm  [aYPOSLYP aYasÛnda ĐamPY»dL NLYsLRSLĎLn \S\saS RVnNYL`L `aRSaĎÛR  RPĎP Ra[ÛSdÛ
- ¶ KasÛm  [aYPOSLYP aYasÛna BLYSPn»dL `aWÛSan
0n]P[a[PVn [V [OL 7s`JOPa[Y` KVnNYLsPnL ; YRP`L 7sPRP`a[YP +LYnLčP»nP [LmsPSLn +Y /aSPs <SaĎ»Ûn Ra[ÛSdÛ
-  KVnNYLSLYP Ra`Û[ JYL[SLYPnPn (sPs[an PsPn  \aman PsPn  ;L VSmasÛna RaYaY ]LYPSdP
-  BaOaY :LmWVa`\m\na RVn\ĎmaJÛ VSaYaR ¸ĐSasSa
[Lda]P LMsanLsPnPn sVn\¹ adSÛ RP[aIÛn `aaaYÛ ¸+Y :
4VnJYPLM»Pn da]L[ LdPSmLsP PSL PSNPSP VSaYaR B;+K»`a
nLYPdL I\S\n\Sd\
- BPSPmsLS haSÛĎma BPYPmSLYPndLn NLSLn  @ÛSSÛR ;VWSan[Û ¶BaOaY :LmWVa`\m\ nJLsP sLmWVa`\m `aWma
[aSLWSLYPnPn B;+K»`a NndLYPSdP
- ?=0 ;ÛW[a <amanSÛR EčP[PmP K\Y\S[a`Û»na ;<EK maddP
Ra[RÛda I\S\n\Sd\
- ; YR (Sman 7sPRP`a[YP +LYnLčP»nPn  `ÛSÛnda NLYsLRSLĎ[PYLJLčP RVnNYLnPn dLs[LRSLnmLsP ]L RVnNYL OaaÛYSÛRSaYÛ PSL PSNPSP PĎIPYSPčP `aWÛSmasÛna RaYaY ]LYPSdP
- <E4:»Pn =aSLnJPa»daRP [VWSan[ÛsÛna +Y /aSPs <SaĎ»Ûn
Ra[ÛSmasÛna RaYaY ]LYPSdP
:ÛUÛYēOSHSSLYP
 5YVSVN +Y 4@ OaRRÛnda ]LYP [VWSanaYaR O\R\RP PĎSLm
IaĎSa[ÛSmasÛna ]L ; YR 5YVSVQP +LYnLčP»nL `aaÛ NndLYPSdP
 ^^^WanPRa[aRasVnJVm PsPmSP ^LI sP[LsPndL YLRSamÛ
]L sa[ÛĎÛ `aWÛSan ¸5V ([[aJR¹ PsPmSP PSas PSL PSNPSP ĐSas
]L EJaaJÛSÛR .LnLS 4 d YS č »nL ]L ;Lda]P /PamL[SLYP
.LnLS 4 d YS č »nL `aaÛ NndLYPSdP
 +Y :7»nÛn ^LI sP[LsP ]L L[PR POSaSSLY PSL PSNPSP ; hVJ\R
]L .Lns 7sPRP`a[YPsP +LYnLčP»nL `aaÛ NndLYPSdP
) S[LU
 /LRPmL `nLSPR ĎPddL[ RVn\s\ndaRP ;;B IYVĎ Y n n
I S[LnL RVn\SmasÛna RaYaY ]LYPSdP
 ;7+ B S[LnP  @ÛSÛnda  E`S S! ;VWS\msaS IPY [Ya]manÛn N nJLS sVn\sSaYÛ dVs`a RVn\s\ PSL `a`ÛnSandÛ
.YL].Y\WSHYÛ
- 7sPRP`a[YPR /PamL[SLYPn lJYL[SLndPYPSmLsP ..»dLn ;;B
(sNaYP lJYL[ [aYPMLsP OaRRÛnda nLYPSLYPnPn Ps[LndP
)PSPTZLShHSÛĕTH)PYPTSLYP
- 7sPRP`a[YPdL 9LOaIPSP[as`Vn BhB»nPn d aLnSL`LJLčP sa-
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SÛĎ[a`Ûn IaaÛ Ra[ÛSÛmJÛSaYÛnÛn \SaĎÛm ]L RVnaRSama masYaMSaYÛnÛn dLYnLR mLYRLaP [aYaMÛndan RaYĎÛSanmasÛna ]L
saSÛĎ[a` sVnYasÛ IPY YaWVY NndLYmLSLYPnPn Ps[LnmLsPnL
RaYaY ]LYPSdP
(nRsP`L[L BhB»nPn  (YaSÛR[a `aWma`Û WSanSadÛčÛ [VWSan[ÛnÛn masYaMSaYÛnÛn dLYnLR mLYRLaPnJL RaYĎÛSandÛ
9\OsaS ;Ya]ma ]L (ML[ 7sPRP`a[YPsP BhB»dLn  BaOaY
:LmWVa`\m\nda IPY WanLS d aLnSLmLSLYP Ps[LndP
KYPaL 4 daOaSL ]L Đn[POaYÛ knSLmL BhB ]L KadÛn 9\O
:ačSÛčÛ BhB»SLYP [aYaMÛndan IasÛna ]L sačSÛR m\OaIPYSLYPnL `nLSPR IPY a[S`L saSÛĎmasÛ `aWÛSmasÛnÛn ]L
I\n\nSa PSNPSP OaaÛYSÛRSaYa IaĎSanmasÛnÛn Ps[LnmLsPnL
RaYaY ]LYPSdP

)HZÛU;HUÛ[ÛT
(ĎačÛdaRP RVn\ IaĎSÛRSaYÛnda IasÛn asÛRSamaSaYÛnda I\S\n\Sd\
<S\saS 7sPRP`a[YP KVnNYLsP»ndL IasÛn [VWSan[ÛsÛ `aWÛSdÛ (`YÛJa
 ERPm + n`a 9\O :ačSÛčÛ . n sLYsL]LsPndL <S\saS 7sPRP`a[YP
KVnNYLsPndL ĐamPY»dL 9\O :ačSÛčÛ ` Y ` Ď `aWÛSdÛ
  E`S S + n`a BaYÛĎ . n BasÛn (sÛRSamasÛ
  E`S S Đn[POaYÛ knSLmL . n BasÛn (sÛRSamasÛ
  ERPm + n`a @aĎSÛSaY . n BasÛn (sÛRSamasÛ
 kaLS :ačSÛR K\Y\S\ĎSaYÛnda 7sPRP`a[YP /PamL[SLYP kaLS
/as[anLSLY @nL[mLSPčP
  + n`a @VRs\SS\R ]L :Vs`aS +ÛĎSanma PSL 4 JadLSL @ÛSÛ
 ;7+ ]L *E;(+ OY[aR BasÛn (sÛRSamasÛ! ;LJa] a n sÛYadanSaĎ[ÛYÛSmasÛna ]L maNaaPn maSaLmLsP `aWÛSmasÛna
PaPn ]LYPSmLmLSPdPY
 ;7+ ]L (;<+ OY[aR BasÛn (sÛRSamasÛ! ;LJa] a PnsanSÛR s\s\d\Y
 /aSR :ačSÛčÛ /PamL[SLYP :ačSÛR BaRanSÛčÛ»nÛn N ndLmPndLn sÛRaYÛSdÛ ;VWS\m :ačSÛčÛ 4LYRLaSLYP KaWa[ÛSÛ`VY
  KasÛm KadÛna @nLSPR ďPddL[L KaYĎÛ 4 JadLSL ]L
<S\sSaYaYasÛ +a`anÛĎma . n
 /LRPmL `nLSPR OLY [ YdLn IasRÛ ]L ĎPddL[P RÛnÛ`VY\a
,ĒP[PT(YHĕ[ÛYTH
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7sPRP`a[YP»nPn kYN [sLS BLSSLčP adSÛ RP[aWSaY <S\saS
KVnNYL»dL `LSLYPmPaL JYL[sPa VSaYaR dačÛ[ÛSdÛ
 ĐamPY ]L (nRaYa»da Đnsan /aRSaYÛ =aRMÛ dLs[LčP PSL -
KasÛm  [aYPOSLYPndL Đs[anI\S 7YV[VRVS EčP[PmP `aWÛSdÛ
 (sÛR kčYL[Pm 7YVQLsP PsPn MPYmaSaYa dLs[LRSLmL RVĎ\SSaYÛnÛn PSL[PSdP
 7sPRV[LYaWP EčP[PmPnL OJaR  [aYPOP P[PIaYP PSL IaĎSanmasÛna RaYaY ]LYPSdP l`LSLYL d\`\Y\ mL[nP NndLYPSdP
 7sPRV[LYaWP LčP[PmP PSL PSNPSP VSaYaR *PnsLS ;LYaWPSLY PsPn
+Y :\S[an +Včan PSL WYVNYama IaĎSanmasÛna RaYaY ]LYPSdP
 (7(»dan [LSPM OaRSaYÛ aSÛnan RP[aWSaYÛn sL]PYPsPnP s[SLnLn `LSLYPmPaSL  (YaSÛR  [aYPOPndL Đs[anI\S»da
[VWSan[Û `aWÛSdÛ
 ;7+ [aYaMÛndan Ias[ÛYÛSan RP[aWSaYÛn OJaR »dLn P[PIaYLn sa[ÛĎa s\n\SmasÛ ]L `LSPR aPda[ÛnÛ dL`Ln `LSLYPmPaL  PndPYPmSP dLmL`LnSLYL PsL NLYsLR MP`a[[an
sa[ÛSmasÛ `n ndL NPYPĎPmSLYdL I\S\n\SmasÛna" RVn\
PSL PSNPSP 4EK NY\I\ndan NY Ď aSÛnÛW `aaaYSaYÛn IPSNPSLndPYPSmLsPnL RaYaY ]LYPSdP
 ;7+ ;LmLS ]L OY`an[as`Vn EčP[PmPnPn »dLn P[PIaYLn `ÛSda IPY RLa 4a`Ûs ]L /aaPYan a`SaYÛnda VSmaR
aLYL `aWÛSmasÛna RaYaY ]LYPSdP
 B\ndan sVnYa ;7+ [aYaMÛndan Ias[ÛYÛSaJaR RP[aWSaYÛn
`aaaYSaYÛ PSL dL]PY saSLĎmLsP `aWÛSmasÛna RaYaY ]LYPSdP
 +Y L\[ ;amam [aYaMÛndan nLYPSLn PRP RP[aIÛn `a`Ûn
OaRSaYÛnÛn aSÛnmasÛn ]L sL]PYP PĎSLmSLYPnL IaĎSanmasÛna RaYaY ]LYPSdP
 BačJÛSaY WsPRP`a[YP RSPnPčPndLRP LčP[Pm RVĎ\SSaYÛ PSL PSNPSP
R\Y\m\n aP`aYL[ LdPSmLsPnL RaYaY ]LYPSdP
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;7+/\R\R) YVZ\
@ÛSÛhHSÛĕTH9HWVY\
( +L]HT LKLU KH]HSHY PSL  @ÛSÛUKH (sÛSHU +H]HSHY ]L HĕH
THSHYÛ
 +LYnLčPnPaPn @aWÛ KYLdP BanRasÛ (ď»nPn .aaPan[LW Ď\ILsPndL as[ÛčÛ ]adLSP mL]a\a[ OLsaIÛndan s nJ RPĎPSLYJL sLRPSLn
WaYanÛn dLnmLsP Ps[LmP`SL Đs[anI\S  (sSP`L ;PJaYL[ 4aORLmLsPndL  E PSL NY SmLR[L VSan da]a maORLmLnPn
]LYdPčP  N n ]L K sa`ÛSÛ RaYaYSa YLddLdPSmPĎ[PY B\ RaYaY [aYaMÛmÛaJa  [aYPOPndL [Lm`Pa LdPSmPĎ[PY @aYNÛ[a`  /\R\R +aPYLsP  E   K
sa`ÛSÛ ]L  [aYPOSP RaYaYÛ PSL ºLRsPR IPSPYRPĎP YaWVY\na
da`anÛSaYaR O R m R\Y\SmasÛnÛ» NLYLRsL Ns[LYLYLR `LYLS maORLmL RaYaYÛnÛ IVam\Ď[\Y BVama RaYaYÛ aLYPnL dVs`a a`nÛ
maORLmLdL   E PSL Ra`da aSÛnmÛĎ[ÛY @aYNÛ[a`  /\R\R +aPYLsPnPn IVama RaYaYÛna RaYĎÛ da da]aSÛ ]LRPSP [aYaMÛndan
RaYaY d aLS[mL Ps[LmPndL I\S\n\Sm\Ď [aYaMÛmÛaJa 
[aYPOPndL RaYaY d aLS[mL Ps[LmPnL PSPĎRPn `anÛ[ dPSLRsLsP maORLmL`L s\n\Sm\Ď[\Y @aYNÛ[a`  /\R\R +aPYLsP da]aSÛnÛn
RaYaY d aLS[mL Ps[LmPnP    E   K sa`ÛSÛ ]L
 [aYPOSP RaYaYÛ PSL YLddL[mPĎ[PY @LYLS maORLmL [aYaMÛndan `aWÛSan ]L [aYaMÛmÛaÛn OaaÛY I\S\nd\č\ 
]L  [aYPOSP d\Y\ĎmaSaYda PsL a`nÛ RVn\ PSL .aaPan[LW *\mO\YP`L[ :a]JÛSÛčÛnJa ` Y [ SLn  n\maYaSÛ
sVY\Ď[\Yma dVs`asÛnÛn aRÛIL[PnPn sVY\SmasÛna dVs`anÛn IPY
YnLčPnPn Ps[LnmLsPnL ]L I\ `aaÛSaYa `anÛ[ NLSdPčPndL @aYNÛ[a` IVama RaYaYÛ dVčY\S[\s\nda IPSPYRPĎP PnJLSLmLsP PsPn RaYaY
]LYPSLJLčP O RmL IačSanmÛĎ[ÛY +\Y\ĎmasÛ  N n
`aWÛSaJaR[ÛY
 ;aYaMÛmÛaJa +LYnLčPnPadL I\S\nan sVY\Ď[\Yma dVs`aSaYÛndaRP
Oas[a Ra`Û[SaYÛnÛ Đs ĐĎSLYP BaRanSÛčÛ `L[RPSPSLYPnPn PnJLSLmL `L[RPsP I\S\nmadÛčÛ I\ O\s\s\n dLnL[Pm NYL]SPSLYPnL IPSdPYPSmLsP
Ps[LmP`SL `aWÛSan IaĎ]\Y\n\n YLddPnL daPY  N n ]L
 sa`ÛSÛ PĎSLmPn PW[aSP PsPn asÛSan da]ada"
(nRaYa  ĐdaYL 4aORLmLsPnPn  E sa`ÛSÛ dVs`asÛnda NY SLn I\ da]ada ĐdaYL  [aYPOPndL sa]\nmasÛnÛ
s\nm\Ď I\ sa]\nma`a PSPĎRPn JL]aW dPSLRsLmPa PsL 
[aYPOPndL maORLmL`L s\n\Sm\Ď[\Y (nRaYa  ĐdaYL 4aORLmLsP ]LYdPčP   K ]L  [aYPOSP RaYaYÛ PSL º
sa`ÛSÛ Kan\na NYL ĐsPĎSLYP BaRanSÛčÛnÛn dLYnLRSLYP dLnL[SLmLR
RVn\s\nda `L[RPSP VSd\č\ I\ PnJLSLmL`L RVn\ IaRÛmÛndan PsL
IPY sÛnÛYSama NL[PYPSmLdPčP I\ nLdLnSL +LYnLčPnPaL aP[ ILSNLSLYPn dLnL[sPSLY [aYaMÛndan dLnL[SLnmLsP PĎSLmPndL O\R\Ra a`RÛYÛ
IPY `n I\S\nmadÛčÛ NLYLRsLsP`SL as[ÛčÛmÛa da]a`Û YLddL[mPĎ[PY B\ RaYaY [aYaMÛmÛaJa   [aYPOPndL [Lm`Pa LdPSmPĎ[PY +Vs`amÛa +anÛĎ[a`  +aPYLsPndL  E sa`Û PSL
[Lm`Pa Ra`dÛna aSÛnmÛĎ VS\W dVs`anÛn [Lm`Pa PnJLSLmLsP OaSa
sVn\sSanmamÛĎ[ÛY
 +LYnLR l`LsP +Y Đ = /aRRÛnda sa]JÛSÛR [aSPma[SaYÛna a`RÛYÛ
VSaYaR ĎPaVMYLnP Oas[asÛ Ď WOLSP`P Oas[anLdL NaSLm aS[Ûna aSmadÛčÛ ]L Ď WOLSPnPn RasmasÛna nLdLn VSd\č\ NLYLRsLsP`SL
NYL]P R[ `L R\SSanmaR s\s\ndan Ram\ da]asÛ asÛSmÛĎ[ÛY ĐnJLSLmL sVn\J\nda OLRPmSP dLčLYSLYPnL ]L sačSÛRSa PSNPSP mL]a\a[a \`N\n da]YandÛčÛ d Ď n SLn `LnPn ]LRPSP VSaYaR (čYÛ 
(sSP`L *Laa 4aORLmLsPndL asÛSan da]a`a Ra[ÛSÛnmÛĎ[ÛY 4aORLmLnPn E K sa`ÛSÛ ]L  N nS
RaYaYÛ`Sa ĐnJP =\YaS OaRRÛnda a[ÛSÛ s\s\ PĎSLdPčPnL daPY RLsPn
]L PnandÛYÛJÛ dLSPSSLYPn I\S\nmamasÛ nLdLnP`SL ILYaa[ RaYaYÛ
]LYPSmPĎ[PY BLYaa[ RaYaYÛnÛn a[ÛSÛ s\s\n \ns\YSaYÛ VS\ĎmadÛčÛ
NLYLRsLsP`SL ]LYPSmLsP NLYLR[PčPnP d Ď nd č m adLn NLYLRsL
`n ndLn maORLmL RaYaYÛnÛ [Lm`Pa L[[PR ;Lm`Pa [aSLIPmPa
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aLYPnL +Vs`a @aYNÛ[a`a NndLYPSmPĎ VS\W OaSLn @aYNÛ[a` :a]JÛSÛčÛ dYd nJ IS mdL PnJLSLmL sÛYasÛnÛ ILRSLmLR[LdPY
(čYÛ :a]JÛsÛ B E OaRRÛnda 7sPRP`a[YP <amanÛ Đ =»a RaYĎÛ [\[\m ]L da]YanÛĎSaYÛnda ºsa]JÛSÛR sÛMa[Û ]L NLYLRSLYPnL \`ma`an
OaS ]L OaYLRL[SLYdL I\S\nd\č\ ]L NYL]PnPn NLYLRSLYPnP `LYPnL
NL[PYmL`L saSÛĎan IPY OLRPmP adSP [a[IPRa[a maY\a IÛYaRaJačÛ
ĎLRSPndL [LOdP[ L[[PčP ]L OaRRÛnda OaRsÛa VSan IPY Ram\ da]asÛ as[ÛčÛ» NLYLRsLsP`SL /oRPmSLY ]L :a]JÛSaY @ RsLR K\Y\S\»na
[aYaMÛmÛaJa ĎPRo`L[[L I\S\n\Sm\Ď[\Y ďPRa`L[Pn PĎSLmL RVn\SmamasÛna PSPĎRPn (daSL[ BaRanSÛčÛ *Laa ĐĎSLYP .LnLS 4 d YS č n n  VS\Y [aYPOSP PĎSLmPnPn PW[aSP Ps[LmP`SL asÛSan
da]ada (nRaYa  ĐdaYL 4aORLmLsP  E 
K sa`ÛSÛ ]L  [aYPOSP RaYaYÛ da]a RVn\s\ PĎSLmPn O\R\Ra \`N\n VSd\č\ sa]Û`Sa da]amÛaÛn YLddPnL RaYaY ]LYmPĎ[PY
B\ RaYaY [aYaMÛmÛaJa  [aYPOSP dPSLRsLmPa PSL [Lm`Pa
LdPSmPĎ[PY +Vs`a +anÛĎ[a`  +aPYLsPndL   E sa`ÛsÛ PSL Ra`da aSÛnmÛĎ VS\W OaSLn [Lm`Pa PnJLSLmLsPnPn sVn\J\
ILRSLnmLR[LdPY  `ÛSÛ ;Lmm\a a`Ûnda (čYÛ *\mO\YP`L[
BaĎsa]JÛsÛ [aYaMÛndan ĎPRa`L[ LdPSLn B SLn[ ESPIVS /aRRÛnda
sVY\Ď[\Yma asÛSdÛčÛ IPSdPYPSLYLR RVn\`a PSPĎRPn +Y Đ =»Ûn PMadLsPnL IaĎ]\Y\Sm\Ď ]L ]LRPSP VSaYaR IPadLn Ps[LdPčP ILSNLSLY
BaĎsa]JÛSÛča NndLYPSmPĎ[PY
7Ya[Ps`Ln OLRPm * K OaRRÛnda 7sPRP`a[YP \aman OLRPmP VSmadÛčÛ OaSdL JPnsLS [LYaWPs[ ]L \aman \n]anSaYÛnÛ R\SSanÛW
RLndPsPnP JPnsLS [LYaWPs[ LčP[mLnP VSaYaR [anÛ[[ÛčÛ ]L ]aQPn\sm\s
RVn\s\nda Oas[aSaYa RLsPn [Lda]P NaYan[PsP ]LYdPčP NLYLRsLsP`SL
(nRaYa *\mO\YP`L[ :a]JÛSÛčÛna s\s d\`\Y\s\nda I\S\n\Sm\Ď[\Y :a]JÛSÛR I\n\n aLYPnL    sa`Û PSL sVY\Ď[\Yma
IaĎSa[mÛĎ ]L sVY\Ď[\Yma sVn\J\nda OaaÛYSanan PddPanamL RaI\S LdPSLYLR * K OaRRÛnda Ram\ da]asÛ asÛSmÛĎ[ÛY (nRaYa 
:\SO *Laa 4aORLmLsPndL  E sa`Û PSL NY SmLR[L VSan
da]ada  [aYPOPndL saa[ !»a d\Y\Ďma N n ]LYPSmPĎ I\S\nmaR[adÛY
4Ld`\m K : OaRRÛnda  sa`ÛSÛ ;aIaIL[ ]L ď\aIa[Û :ana[SaYÛnÛn ;aYaÛ ĐJYasÛna +aPY Kan\n O R mSLYPnL a`RÛYÛ VSaYaR
ºOLRPm VSmadÛčÛ OaSdL Oas[a [Lda]P L[mLsP» ]L Pn[LYnL[ sP[LsPndL I\n\n YLRSamÛnÛ `aWmasÛ nLdLnP`SL (nRaYa ĐS :ačSÛR 4 d YS č nL ĎPRa`L[[L I\S\n\Sm\Ď[\Y B\ da]YanÛĎÛn  sa`ÛSÛ
@asa»nÛn  maddLsPndL s\s VSaYaR d aLnSLnmLsP nLdLnP`SL
dL OaRRÛnda Ram\ da]asÛnÛn asÛSmasÛ Ps[LmP`SL (nRaYa *\mO\YP`L[ :a]JÛSÛčÛna s\s d\`\Y\s\nda I\S\n\Sm\Ď[\Y (nRaYa
*\mO\YP`L[ :a]JÛSÛčÛ [aYaMÛndan RVn\ PSL PSNPSP sVY\Ď[\Yma IaĎSa[ÛSmÛĎ ]L RPĎP OaRRÛnda (nRaYa  :\SO *Laa 4aORLmLsPndL
 E :a`ÛSÛ dVs`a PSL NY SmLR[L VSan Ram\ da]asÛ
asÛSmÛĎ[ÛY B\ da]a PsPn  [aYPOPndL saa[ !»a d\Y\Ďma N n ]LYPSmPĎ[PY
/ + OaRRÛnda PsL ]aQPn\sm\s [Lda]PsPndL IPSPmsLS VSma`an
`n[LmSLY R\SSandÛčÛ OLRPmSLY PsPn ILSPYSLnmPĎ YLRSom ]L [anÛ[Ûm R\YaSSaYÛna a`RÛYÛ da]YandÛčÛ NLYLRsLsP`SL  [aYPOPndL Đs[anI\S ;aIPW OdasÛna ĎPRo`L[[L I\S\n\Sm\Ď[\Y Oda
ĎPRa`L[PmPa aLYPnL VS\Ď[\Yd\č\ /<B- sa`ÛSÛ sVY\Ď[\Yma
dVs`asÛnÛ On\Y K\Y\S\»na sL]RL[mPĎ `aWÛSan dLčLYSLndPYmL
sVn\J\ K\Y\S  [aYPOSP  sa`ÛSÛ RaYaYÛ PSL / +»L
WaYa JLaasÛ ]LYmPĎ[PY

(`nÛ RVn\ PSL PSNPSP / + OaRRÛnda `asaS ĎaY[SaYÛ VS\ĎmadÛčÛ OaSdL
¸;Lda]P (masSÛ +LnLmLdL B\S\nd\č\¹ ]L I\ s\YL[SL ; YR *Laa
Kan\n\»n\n  maddLsPnPn  MÛRYasÛnda d aLnSLnLn s\s\ PĎSLdPčP
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NLYLRsLsP`SL Đs[anI\S *\mO\YP`L[ :a]JÛSÛčÛna s\s d\`\Y\s\nda I\S\n\Sm\Ď[\Y :a]JÛSÛčÛn RVn\`Sa PSNPSP PnJLSLmLsP dL]am L[mLR[LdPY
 BaRÛYR` 9\O ]L :PnPY /as[aSÛRSaYÛ /as[anLsPnL mLsaP [aRPIP PsPn
RVn\San RaY[ VR\ma sPs[LmSLYPnL RamLYa `LYSLĎ[PYPSmLsP `n ndLRP  [aYPO ]L  sa`ÛSÛ PĎSLmPn PW[aSP Ps[LmP`SL
* h E E B . k E E ]L + : PsPmSP OLRPmSLY adÛna Đs[anI\S  ĐdaYL 4aORLmLsPndL   E sa`Û PSL NY SmLR[L
VSan da]a asÛSmÛĎ[Û @anÛ sÛYa a`nÛ PĎSLmL RaYĎÛ +Y ď k adÛna
da Đs[anI\S  ĐdaYL 4aORLmLsPndL   E sa`Û PSL NY SmLR[L VSan da]a asÛSmÛĎ[Û /LY PRP da]ada maORLmL`L s\nm\Ď
VSd\č\m\a dPSLRsLSLYdL BaĎOLRPmSPčPnPn mLsaP [aRPIPnP I\
`n[LmSL `aWa `L[RPsPnPn I\S\nmadÛčÛna Oas[anLnPn Oas[aSaY
[aYaMÛndan da R\SSanÛSan NPYPĎ-sÛRÛĎSaYÛnÛn RamLYa PSL PaSLnLYLR
Ra`Û[ aS[Ûna aSÛnmasÛnÛn aLS Oa`a[Ûn NPaSPSPčPnPn RPĎPsLS ]LYPSLYPn RVY\nmasÛ PSL PSNPSP \S\sSaY aYasÛ saSLĎmLSLYPn ]L Oas[a
OaRSaYÛna PSPĎRPn d aLnSLmLSLYPn POSaSP nP[LSPčPndL VSd\č\ a`YÛn[ÛSaYÛ PSL asÛRSanmÛĎ[ÛY
(nJaR Đs[anI\S  ĐdaYL 4aORLmLsP   E  K ]L
 [aYPOSP RaYaYÛ`Sa da]anÛn YLddPnL RaYaY ]LYmPĎ[PY
KaYaY NLYLRsLsPndL \`N\SamanÛn sadLJL mLsaP dLnL[PmPnL
`nLSPR VSd\č\ ]L mLsaPnPn L[RPn ]L d aLnSP ` Y [ SmLsPnP
amasSadÛčÛ Oas[anLSLYPn NPYPĎ asÛsÛndan OLYRLsL asÛR VSd\č\
dVSa`ÛsÛ`Sa PĎSLmPn aLS Oa`a[Ûn NPaSPSPčPnP POSaS LdLn IPY `n n n I\S\nmadÛčÛ ]L da]a RVn\s\ PĎSLmPn O\R\Ra \`N\n VSd\č\ PMadL LdPSmPĎ[PY B\ RaYaY [aYaMÛmÛaJa SLOL `aYNÛ RaYaYSaYÛnÛ
LRSLdPčPmPa  [aYPOSP dPSLRsLmPa PSL [Lm`Pa LdPSmPĎ
VS\W [Lm`Pa PnJLSLmLsPnPn sVn\sSanmasÛ ILRSLnmLR[LdPY
ďLYLM kaLY adÛna asÛSan da]ada PsL [aYaMÛmÛaÛn ]L da]aSÛ PdaYLnPn
dPSLRsLSLYPnP s\nma aĎamasÛ NLYPdL IÛYaRÛSmÛĎ VS\W dVs`anÛn
 [aYPOPndL `aWÛSan d\Y\ĎmasÛnda da]a RVn\s\ PĎSLmPn O\R\Ra a`RÛYÛSÛčÛ maORLmL`L IPY RLa dL saS VSaYaR
aR[aYÛSmÛĎ[ÛY 4aORLmL`L d\Y\Ďmadan nJL +P`aYIaRÛY ĐdaYL 4aORLmLsPnPn  `ÛSÛnda ]LYNP daPYLsPnL Ka`maRamSÛR
[aYaMÛndan RamLYa RVn\SmasÛ PĎSLmPnPn PW[aSPnL daPY RaYaYÛ da
IPY dPSLRsL LRPndL s\n\Sm\Ď[\Y B\ dVs`ada da maORLmLnPn
dVs`anÛn LsasÛna PSPĎRPn RaYaY ]LYmLsP ILRSLnmLR[LdPY
 +LYnLčPnPa adÛna :ačSÛR BaRanSÛčÛ :ačSÛR EčP[PmP .LnLS
4 d YS č »n n  [aYPO ]L  sa`ÛSÛ `aaÛsÛ LRPndLRP ;ÛW[a <amanSÛR K\Y\S\»n\n -- N nS ]L
 sa`ÛSÛ RaYaYÛ PSL 9\O :ačSÛčÛ ]L /as[aSÛRSaYÛ \amanSÛR aSanÛ
PsPn ILSPYSLnLn YV[as`VnSaYÛn ]L I\ PĎSLmPn da`anačÛ VSan ;ÛW[a
]L +PĎOLRPmSPčPndL <amanSÛR EčP[PmP @nL[mLSPčP»nPn ER- n\maYaSÛ ¸;ÛW[a <amanSÛR (na +aSSaYÛ ]L EčP[Pm : YLSLYPnL +aPY
hPaLSNL»nPn¹  sÛYasÛndaRP 9\O :ačSÛčÛ ]L /as[aSÛRSaYÛ \amanSÛR daSÛnÛn LčP[Pm s YLsPnPn ¸¹ `ÛS VSaYaR ILSPYSLnmLsPnL PSPĎRPn
d aLnSLmLnPn ` Y [mLsPnPn d\Yd\Y\SmasÛ ]L PW[aSP Ps[LmP`SL
da]a asÛSmÛĎ[ÛY B\ da]a +anÛĎ[a`  +aPYLnPn  E
:a`ÛSÛ dVs`asÛ VSaYaR Ra`da aSÛnmÛĎ VS\W maORLmLJL ]LYPSLn
 [aYPOSP aYa RaYaY NLYLčP ` Y [mLnPn d\Yd\Y\SmasÛ
Ps[LmPnPn NY Ď SmLsP da]aSÛ PdaYLSLYPn sa]\nmasÛnÛn aSÛnmasÛndan sVnYa`a IÛYaRÛSmÛĎ[ÛY
).Y ĕ@HaÛSHYÛ;VWSHU[ÛSHY]L+PĒLY/\R\RZHShHSÛĕTHSHY
 +LYnLčPnPa adÛna KadÛn /as[aSÛRSaYÛ ]L +Vč\m <amanÛ VSan
B < PsPmSP OLRPmPn WsPRP`a[YP \amanSÛR aSanÛna NPYLn Oas[aSÛRSaYa `nLSPR [ÛIIP NPYPĎPmdL I\S\naYaR \amanSÛR dÛĎÛ MaaSP`L[
` Y [mLsP ]L OLRPmSLY PsPn ILSPYSLnmPĎ YLRSam ]L [anÛ[Ûm R\YaSSaYÛna a`RÛYÛ da]YanmasÛ nLdLnP`SL OLRPm OaRRÛnda (nRaYa
ĐS :ačSÛR 4 d YS č nL (nRaYa ;aIPW OdasÛna ]L :ana`P ]L ;PJaYL[ BaRanSÛčÛ 9LRSam K\Y\S\na  [aYPOPndL s adL[
IaĎ]\Y\ `aWÛSmÛĎ[ÛY
 +LYnLčPnPa PSL ĐamPY /PS[Vn En[LYnas`VnLS O[LSJPSPR (ď PSL 
<S\saS 7sPRP`a[YP KVnNYLsP»nPn d aLnSLnmLsP PĎPnP ` Y [Ln B<9KO5 ;\YPam KVnNYL OYNanPaas`Vn L[d ď[P aYasÛnda PmaaSanaJaR saSLĎmL +LYnLčPnPaPn OaR ]L ` R mS S RSLYP PSL NLnLS
O\R\R R\YaSSaYÛ sLYsL]LsPndL dLčLYSLndPYPSmPĎ ]L RVn\`a PSPĎRPn
nLYPSLYPmPa `aaÛSÛ ĎLRPSdL +LYnLčPnPaL PSL[PSmPĎ[PY
 *L]a KaYNV L[d ď[P PSL PmaaSanmasÛ d Ď n SLn RaYNV [aĎÛma
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saSLĎmLsP +LYnLčPnPaJL OaaÛYSanan [asSaR mL[Pn aLYPndLn
`LnPdLn d aLnSLnmPĎ ]L LR VSaYaR RVn\`a PSPĎRPn nLYPSLYPmPa
]L saSLĎmLdL `aW[ÛčÛmÛa dLčPĎPRSPRSLYPn NLYLRsLSLYP `aaÛSÛ IPY
mL[Pn OaSPndL [aYaMÛnÛaa s\n\Sm\Ď[\Y
+LYnLčPnPaJL d aLnSLnLJLR VSan  `ÛSÛ VYNanPaas`VnSaYÛ
RaWsamÛnda `aWÛSaJaR L[RPnSPRSLYL PSPĎRPn ºIPSPmsLS [VWSan[ÛSaY
d aLnSLmL saSLĎmLsP» ]L º- @ÛSÛ +anÛĎman -PYma
:aSLĎmLsP» adÛ aS[Ûnda PRP saSLĎmL OaaÛYSanmÛĎ[ÛY
+LYnLčPnPaJL OLRPm VSma`an RPĎPSLYPn dLčPĎPR PsPmSLYSL Y\O
sačSÛčÛ ]L Oas[aSÛRSaYÛ aSanÛnda [anÛ ]L [Lda]P OPamL[P RaWsamÛnda MaaSP`L[SLYdL I\S\nmaSaYÛ OaRRÛnda IPSNPSLndPYmL amaJÛ`Sa
/aRPmSLY ]L :a]JÛSaY @ RsLR K\Y\S\»na IaĎ]\Y\ `aWÛSmasÛ d Ď n Sm Ď RVn\`a PSPĎRPn NY Ď m a Ps[LnmPĎ[PY ĐSNPSP mL]a\a[
sLYsL]LsPndL RVn\n\n K\Y\S\n NYL] aSanÛna NPYmLdPčPnL PSPĎRPn IPSNP ]LYPSmPĎ ]L IaĎ]\Y\SaIPSLJLR O\R\RP `VSSaY OaRRÛnda
[aYaMÛnÛaa `aaÛSÛ NY Ď ]LYPSmPĎ[PY
E ( [aYaMÛndan dLYnLčPnPa L-WVs[a NY\I\na   N n
NndLYPSLn PSL[P mL[nPndL `LY aSan PMadLSLYPn JLaa O\R\R\
[aamPna[ O\R\R\ ]L dLYnLRSLY O\R\R\ sLYsL]LsPndL dLčLYSLndPYmLsP `aWÛSmÛĎ sa RVn\s\ ĎaOÛs OaRRÛnda IaĎ]\Y\SaIPSLJLR
O\R\RP `VSSaY OaRRÛnda IPSNP ]LYPSmPĎ[PY
kaLS 4*( :ačSÛR /PamL[SLYP (ď ]L kaLS 5WP 5YVWsPRP`a[YP
0s[:ačEčP[Pm +an (ď ĎPYRL[SLYPnPn ]LRPSP [aYaMÛndan +LYnLčPnPaL NndLYPSLn BL`VčS\  5V[LYSPčP»nPn  [aYPO ]L
 `L]mP`L n\maYaSÛ PO[aYnamL`L `anÛ[ OaaÛYSanmÛĎ[ÛY
+LnPaSP +L]SL[ /as[anLsP»ndL [Lda]P NYLn : ( PsPmSP Oas[a`Sa
PSNPSP 5;= [LSL]Pa`Vn\nda `a`ÛmSanan OaILYSLYL PSPĎRPn O\R\RsaS NY ĎSLYPmPaP PsLYLn mL[Pn  [aYPOPndL +LYnLčPnPaL NndLYPSmPĎ[PY
7sPRP`a[YP \amanÛ ( 5 E [aYaMÛndan LSLR[YVnPR WVs[a `VS\ PSL
`aWÛSan IaĎ]\Y\da Oas[a IPSNPSLYPnPn RVY\nmasÛ ]L I\na PSPĎRPn
OLRPm sVY\mS\S\č\ PSL O\R\RsaS NY Ď m a  [aYPOPndL +LYnLčPnPaL PSL[PSmPĎ[PY
( ( PsPmSP OLRPmPn +LYnLčPnPaL sačSÛR OPamL[SLYPnPn NLYP
dLnmLsPnL PSPĎRPn IaĎ]\Y\s\ [aYaMÛmÛaJa  sa`ÛSÛ :Vs`aS
:PNVY[aSaY ]L .LnLS :ačSÛR :PNVY[asÛ Kan\n\n\n  ]L dL]amÛ
maddLSLYP PSL I\ Kan\n\na da`anÛSaYaR OaaÛYSanan :ačSÛR <`N\Sama ;LISPčSLYP sLYsL]LsPndL dLčLYSLndPYPSmPĎ dLYnLčPnPaL
`aaÛSÛ NY Ď s\n\Sm\Ď[\Y
+LYnLčPnPaJL O\R\R I YVm\aa `nSLndPYPSLn PSL[PdL +LYnLR
BPSPmsLS ;VWSan[Û + aLnSLmL K\Y\S\ @nL[mLSPčP»nPn + aLnSLmL K\Y\S\n\n VS\Ď\m\ PSL PSNPSP  maddLsPnPn I J d ]L
O ILndSLYPnPn .LnLS :LRYL[LYPnPa B\YOanL[[Pn Ka`a»nÛn I\ RVn\daRP d Ď nJLSLYP dPRRa[L aSÛnaYaR O\R\RLn dLčLYSLndPYPSmLsP Ps[LnmPĎ[PY @aW[ÛčÛmÛa dLčLYSLndPYmL   [aYPOPndL
[aYaMÛnÛaa PSL[PSmPĎ[PY
Đn[LYP\m ;PJ L[d ď[P»nL (M`Vn»da d aLnSLdPčP  (nadVS\ 7sPRP`a[YP . nSLYP RVnNYLsPnPn VYNanPaas`Vn\na PSPĎRPn :aSLĎmLdLn Ra`naRSanan ` R mS S RSLYPnP [am VSaYaR `LYPnL NL[PYmLmLSLYP nLdLnP`SL PO[aYnamL sLRPSmPĎ[PY :VnYasÛnda PSNPSP ĎPYRL[
[aYaMÛndan maSP ` R mS S RSLY `LYPnL NL[PYPSmPĎ[PY
KVnNYL NLSPYSLYPnL K+= ]L .LSPY =LYNPsP NLJPRmL MaPaP ]L WaYa
JLaasÛ [aOaRR\R L[[PYPSmLsP aLYPnL RVn\`a PSPĎRPn NY Ď `aaÛsÛ
OaaÛYSanmÛĎ dL]amÛnda \aSaĎma NY ĎmLsPndL danÛĎmanSÛR
`aWÛSmÛĎ[ÛY
(sPs[an OR\S\nda WsPRP`a[YP \amanÛnÛn OaR ]L sVY\mS\S\RSaYÛ
RVn\s\nda Ra[ÛSÛmJÛSaYa IPSNP ]LYPSmPĎ[PY
;\nJLSP +L]SL[ /as[anLsP»ndL 7sPRP`a[YP <aman /LRPmP VSaYaR NYL] `aWan +LYnLR `LsP +Y Đ @»Ûn `nSLndPYPSLn IaĎ]\Y\s\ aLYPnL" ;\nJLSP EmLR .aaL[LsP»nPn Pn[LYnL[ sa`MasÛnda
 [aYPOPndL ¸7;; BaĎm d Y ndLn ĐddPaSaYa @anÛ[¹
IaĎSÛRSÛ IPY OaILYdL ;\nJLSP +L]SL[ /as[anLsP 7sPRP`a[YP :LY]PsPndL [Lda]P NYLn PRP 7;; saSÛĎanÛnÛn Oas[a VSd\RSaYÛ PsPn
dLčPS RLndP R\Y\m\ndaRP IPY WLYsVnLSPn dVR[VYSa [anÛĎÛRSÛčÛ ]L
samPmP`L[P sVn\J\nda Oas[anL`L `a[ÛYÛSdÛčÛnÛ PMadL LdLn BaĎm d YL `nLSPR [aamPna[ da]asÛ PsPn da]a dPSLRsLsP [asSačÛ OaaÛYSanaYaR NndLYPSmPĎ[PY
Aaman aaman aLSSPRSL asPs[an VR\SSaYÛnda [anÛĎ[ÛčÛmÛa OLRPmSLY [aYaMÛndan \aman VS\W aVY\nS\ OPamL[SLYPnP `aWmaR aLYL
a[anmaSaYÛndan sVnYa RaYĎÛSaĎ[ÛRSaYÛ sVY\nSaYSa PSNPSP VSaYaR sVYd\RSaYÛ saS sVY\SaYa `anÛ[ ]LYPSmLR[LdPY
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 `ÛSÛnda OLRPmSPR VY[amÛnÛ RVn\Ď\YRLn sačSÛR PĎ N J 
OPamL[ sa[Ûn aSma Änansman aY[an OaYJamaSaY Ra[RÛ Ra[ÛSÛm Wa`SaYÛ RÛsaJa ¸:ačSÛR[a +n Ď m 7YVNYamÛ¹ndan sa
L[mLR RasÛnÛSmaadÛY
:ačSÛR OPamL[SLYPndL IaĎa[ YVS aSan kaLS :LR[Y ]L `aIanJÛ
sLYma`L ;ÛW LčP[PmPnL dL LS a[mÛĎ" nP[LSPčPn N n NLs[PRsL
aaaSdÛčÛ sa`Û ]L RVn[LnQan aY[ÛĎÛnÛn OLdLÅLndPčP WP`asa
man[ÛčÛna \`N\n [ÛW LčP[PmP aLndPYPSmLR[LdPY
Kam\ /as[anL BPYSPRSLYP PSL amasSanan da sačSÛR OPamL[P
]L \amanSÛR LčP[PmPnPn ¸aLYRSPR¹ adÛ aS[Ûnda aLSSLĎ[PYPSmLsPdPY
ĐSas [LRLSSLYP PSL R\Y\San PSPĎRPSLY dÛĎa IačÛmSÛSÛR Ram\aLS sLR[Y VY[aRSÛčÛ sačSÛR RamW sSLYP PSL SRLmPa ¸JaaPW
IPY `a[ÛYÛm aSanÛ¹ OaSPnL NL[PYPSmLR[LdPY
7LYMVYmans \`N\SamaSaYÛ NLYP dLmL sPs[LmSLYP OLY NLsLn
N n sačSÛča LYPĎPmP N sSLĎ[PYmLR[L LĎP[sPaSPRSLYP aY[ÛYmaR[a
]L OLRPmSLYPn aS R OaRSaYÛnda JPddP Ra`ÛWSaY NL[PYmLR[LdPY
+nLY sLYma`L \`N\SamaSaYÛnÛ PĎSL[mL man[ÛčÛ PSL ` Y [ Sd č n Na aYdÛ L[mLdLn" [a]an[aIan [aY[ÛĎmaSaYÛna
sÛRÛĎmadan dLčLYSLndPYmLR NLYLRmLR[LdPY

s YLRSP VSaYaR P`PSLĎ[PYmLSLYP ]L I\n\ mLsSLR[aĎSaYÛ ]L \S\saS RYP[LYSLY d aL`PndL Ns[LYmLSLYP ILRSLnPY


/LRPmP čYLnmL VdaRSÛ ]LYPmSPSPčL da`aSÛ IPY RSPnPR WYa[PčL `nSLndPYPY P`P OLRPmSPR \`N\SamaSaYÛnÛ dLs[LRSLY
Oas[aSaY PsPn RaSP[L N ]LnJL sPs[LmPnPn IPY WaYsasÛdÛY \`N\Samada s[andaY[SaYÛn R\SSanÛmÛnÛ sačSaY



KLsPn[PsPa ]L aR[PM saSÛĎmanÛn ILSNLSLndPYPSmLsP dLmLR
VSan 9L-sLY[PÄRas`Vn»da dLčPĎPR WaYamL[YLSLY R\SSanÛSaIPSPY
ama ºs YLRSP [ÛW LčP[PmP» ]L ºRLndP RLndPnP dLčLYSLndPYmL»
W\anSaYÛnÛn [VWSanmasÛ I\N n PsPn nLmSPdPY



:;E RYLdPSLndPYPSmLsPndL RVnNYLSLY R\YsSaY sLmWVa`\mSaY mVIPS \`N\SamaSaY čYLnmL mVd SSLYP ^LI-Jas[PnN
KLndP RLndPnP dLčLYSLndPYmL mVd SSLYP R\SSanÛSaIPSPY



BPSPĎsLS `L[RPnSPR `aaÛSÛ saS sÛna]SaY ]L 5kK:-*O9E \`N\SamaSaYÛ PSL VS\Y



5P[LSPR NLSPĎ[PYPJP WYVQLSLYdL `LY aSmaR da nLmSPdPY



:;E KK+ ]L 5.7 SLY PSL `LnPdLn ILSNLSLndPYmL m mR n
VSaJaR[ÛY



K\Y\m aP`aYL[SLYPnPn LčP[PmPn dLčLYSLndPYPSLYLR nP[LSPčP
ILSPYSLnmPĎ Ss [SLYPn RaYĎÛSanÛW RaYĎÛSanmadÛčÛnÛn saW[anmasÛ asÛsÛndan nLmSP IPY NLYP IPSdPYPm mLRanPamasÛ
VSd\č\ PsPn `aWÛSmasÛnÛn <@EK [aYaMÛndan aYa\ LdPSdPčP



B\N n PsPn sadLJL  dLYnLčPmPaPn `L[LYSPR R\Y\S\n\n 
R\Y\ma aP`aYL[P NLYsLRSLĎ[PYPW  R\Y\ma ILSNL ]LYdPčP

00;HTN U: YLJP]L)LRSLU[PSLY
0009LZLY[PÄRHZ`VU2\Y\TAP`HYL[SLYP4 MYLKH[7YVNYHTSHYÛ


/LRPmSLY IPY Ram\ OPamL[P `aWmÛĎ VSd\RSaYÛndan [VWS\m
n ndL `L[RPnSPRSLYPnP asÛRSÛRSa Ns[LYmLRSL dL sVY\mS\d\YSaY B\ nLdLnSL OLRPmSLYPn RSPnPR IPSNP ]L ILJLYPSLYPnP
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  `ÛSÛ PsLYPsPndL PSR RLa R\Y\m aP`aYL[PnP NLYsLRSLĎ[PYLn
 a`YÛ `L[LYSPR R\Y\S\n\n I\S\nmasÛnÛn nLmP

DİĞER

 B\ `ÛS PsLYPsPndL IPY `an daSÛmÛaÛn PSR RLa R\Y\m aP`aYL[P
`aWmÛĎ VSmasÛnÛn nLmP
 K\Y\m aP`aYL[PnPn sVR nJLsPndL dLYnLRSLYPn `L[LYSPR R\Y\SSaYÛnÛn R\Y\m aP`aYL[ WYVNYamSaYÛnÛ VS\Ď[\Ym\Ď VSmaSaYÛnÛn NLYLRSPSPčP
 AP`aYL[ LdPSLJLR R\Y\m\n aP`aYL[ PsPn OaaÛYSÛRSaYÛnÛn IaaLn `ÛSSaYJa s YLIPSLJLčPnP ama I\ OaaÛYSÛRSaYÛn [amamSanmadan aP`aYL[L NPdPSmLmLsPnPn nLmP
 EčP[Pm R\Y\mSaYÛnÛn aP`aYL[ LdPSmL `n ndL aLndPYPSmLsPnPn NLYLRSPSPčP

 2\Y\TAP`HYL[SLYPRVU\Z\UKH"
 4 MYLKH[7YVNYHTSHYÛPSLPSNPSPVSHYHR"


hLRPYdLR `L[RPnSPRSLYPn OLRPmSLYPn aSanSaYÛnda saOPW VSmaSaYÛ NLYLRLn Ln aa `L[RPnSPR PsPn \`N\Samada nLSLY `aWmasÛ NLYLR[PčP



;ÛW[a \amanSÛR LčP[PmP PsPn \amanSÛR aSanSaYÛnÛn
PSNPSP dLYnLRSLYP ]L sP]PS [VWS\m YN [SLYP [aYaMÛndan
NLSPĎ[PYPSmPĎ sVR dLčLYSP LčP[Pm WYVNYamSaYÛnÛn I\S\nd\č\



;VWS\m\m\a\n dLčPĎLn ]L NLSPĎLn sačSÛR NLYLRsPnPmSLYPnPn RaYĎÛSanmasÛnda I\ WYVNYamSaYÛn da
dPnamPR ]L Wa`SaĎÛmJÛ IPY s YLs PsPndL NLSPĎ[PYPSmLsPnL NLYLRsPnPm d\`\Sd\č\



B\ NLYLRsPnPmP RaYĎÛSamaR aLYL I\ N nL RadaY
OaaÛYSanmÛĎ VSan LčP[Pm WYVNYamSaYÛnÛn da ÛĎÛčÛnda
\amanSÛR aSanSaYÛnÛn m MYLda[SaYÛnÛn VS\Ď[\Y\SmasÛ
PsPn Pn[LYnL[ [aIanSÛ IPY LSLR[YVnPR VY[am VS\Ď[\Y\SmasÛ WSanSanmÛĎ ]L saSÛĎmaSaYÛ IaĎSa[ÛSdÛčÛ



;* :ačSÛR BaRanSÛčÛ :ačSÛR EčP[Pm .LnLS 4 d YS č [aYaMÛndan VS\Ď[\Y\San I\ LSLR[YVnPR VY[am
;ÛW[a <amanSÛR K\Y\S\ 4 MYLda[ OS\Ď[\Yma :Ps[LmP ;<K4O: VSaYaR adSandÛYÛSmaR[a VSd\č\



<amanSÛR dLYnLRSLYPnPn [ m n n nJLdLn OaaÛYSanmÛĎ sLRPYdLR m MYLda[ÛnÛn VSmamaR PSL IPYSPR[L
]aY VSan LčP[Pm WYVNYamSaYÛ PSL OaaÛYSanmasÛ Ps[LnLn LčP[Pm WYVNYamSaYÛnÛn MaYRSÛ `n[LmSLYL da`anÛ`VY VSmasÛ



EčP[Pm WYVNYamSaYÛ OaaÛYSanÛYRLn VS\Ď[\Y\San RVmPs`VnSaYÛn \amanSÛR dLYnLRSLYPnPn NY Ď n `ansÛ[amamasÛ



EčP[Pm WYVNYamSaYÛnÛn VS\Ď[\Y\Sma aĎamaSaYÛnÛn
`LSLYSL L[RPn VSaYaR Wa`SaĎÛSamamasÛ

 K\Y\m\n aP`aYL[ LdPSmL [aSLIPndL I\S\nmasÛnÛn dLčPĎPmP
]L NLSPĎPmP RaI\S L[mLR VSd\č\
 AP`aYL[ LdPSLJLR R\Y\m OaaÛYSandÛR[an sVnYa aP`aYL[ LRPIPnPn VS\Ď[\Y\SmasÛ ;;B-<+EK<@EK [LmsPSJPsPnPn dL I\
LRPW[L NaSLmJP VSaYaR `LY aSmasÛ
 AP`aYL[Pn NLYsLRSLĎ[PYPSmLsPndL \amanSÛR čYLnJPSLYP PSL
IPYLIPY RVn\Ďma ]L dLRanIaĎOLRPm PSL dL NY ĎmLnPn
nLmP
 AP`aYL[ sVn\nda R\Y\m\n aP`aYL[ LRPIPnPn d Ď nJLSLYP RVn\s\nda IPSNPSLndPYPSmLsP
  AP`aYL[ YaWVY\n\n `aaÛSaYaR PSNPSP `L[LYSPR ` Y [mL R\Y\S\- dLYnLR ]L ;;B-<@EK ]L <+EK»Pn d\Y\mdan OaILYdaY
LdPSmLsP
 En sVn\nda R\Y\ma ILSNLsPnPn IPYP RVnNYL NPIP \S\saS IPY
VYNanPaas`Vn PSL dPčLYP R\Y\m\n RLndPsPndL  a`YÛ VYNanPaas`VnSa ]LYPSmLsPnPn nLmP ILSPY[PSdP
 <amanSÛR LčP[PmP sÛYasÛnda LdPnPSmLsP NLYLRLn mPnPm\m
NLYLRsPnPmSLYPn ILSPYSLnmLsP \amanSÛR LčP[PmPnPn `n[LmP \amanSÛR LčP[PmPnPn s YLsP SRL NLYLRsPnPmSLYP ]L
aLSSPRSLYPnPn ILSPYSLnmLsP Pnsan N J aLSSPRSLYP PSL Wa`daĎSaYÛn NLYLRsPnPm ]L nLYPSLYP" :ačSÛR BaRanSÛčÛ @kK
;;B <amanSÛR +LYnLRSLYP <E4: E-5: >-4E nPn nLmP
0=;;)<+,2hHSÛĕTH.Y\WSHYÛhHSÛĕTHSHYÛ


:ačSÛR OPamL[PndL LsnLR \a\n saSÛĎma`Û da`a[an OPamL[Pn nP[LSPčPnP dLčPS sa`ÛsÛnÛ nJLSL`Ln mLsaP PsP mLsaP dÛĎÛ
OPamL[L NYL dLmL ]aYdP`aSÛ saSÛĎma \`N\SamaSaYÛnÛ
N ndLmL NL[PYLn ;am . n RaI\S LdPSLmLa



/as[a aaYaYÛnÛn R\s\Y aYanmaRsÛaÛn sačSÛR R\Y\mSaYÛndan
[VWSanan Ram\saS IPY MVndan RaYĎÛSanmasÛ" Ras[ ]L ačÛY R\s\Y OaSSLYP dÛĎÛnda sačSÛR WLYsVnLSPnL [aamPna[ ` R mS S č NL[PYPSmLmLsP NLYLRmLR[LdPY



/LRPm JYL[SLYPnPn I ` R RÛsmÛnÛn dnLY sLYma`LdLn
dLnmLsP Oas[anLSLYPn RLndP RLndPnL `L[mLSLYP RVn\s\ndaRP da`a[maSaY RaI\S LdPSLmLa







7LYMVYmans dLmLSLYP Ra`naR YL[PmP NLSPY NL[PYLnNL[PYmL`Ln PĎSLY aLYPndLn `aWÛSmaR[a asÛS dLmL `n[LmP
OaSPnL NL[PYPSmLR[LdPY
/aRLdPĎ anSa`ÛĎÛnÛn I\ aSanda ILSPYNPnSPR RaaanmasÛ YVSSLY aLYPndLn dLmL `aRSaĎÛmÛ sačSÛR OPamL[PnL ]L LčP[Pm
MaaSP`L[SLYPnL sVR I ` R aaYaYSaY ]LYmLR[LdPY
B [ n I\ \`N\SamaSaY sačSÛčÛ sa[Ûn aSÛnan IPY OPamL[ sačSÛR[an Ma`daSananSaYÛ m Ď[LYP RVn\m\na d Ď Ym Ď[ Y
 9LZLY[PÄRHZ`VURVU\Z\UKH"

| H A B E R L ER 

 ;<K4O: sPs[LmPndL VS\Ďan [LRnPR aRsamaSaY nLdLnP`SL s YLJPn `a]aĎSamasÛ ]L`a sLR[L`L \čYamasÛ
 9V[as`VnSaYa daPY VS\Ď[\Y\San NY ĎSLYPn m\S[PdPsPWSPnLY VY[amSaYda `L[LYPnJL [aY[ÛĎÛSamamasÛ ]L VY[aR sVn\sSaY VS\Ď[\Y\Samadan ;<K» a `ansÛ[ÛSmasÛ
 @an daSSaYa PSPĎRPn LčP[Pm WYVNYamSaYÛnÛn VY[aR
anadaSSaYÛn [ m n n LĎP[ Ra[ÛSÛmÛ sačSanmadan OaaÛYSanmasÛ RVmPs`VnSaYÛn LĎP[ Ra[ÛSÛmÛ sačSa`aJaR
ĎLRPSdL ILSPYSLnmLmLsP
 EčP[Pm s YLSLYPnPn RLsPnSLĎmLmPĎ ]L`a RÛsaS[ÛSmÛĎ
VSmasÛ nLdLnP`SL `aĎanan aVYS\RSaY
 Đnsan N J aS[ `aWÛsÛ IPSPnLmLdLn `aWÛSanan LčP[Pm
WYVNYamSaYÛnÛn `aWÛSandÛYÛSmasÛnÛn NL[PYdPčP N sS RSLY
 EčP[Pm WYVNYamSaYÛ OaaÛYSanÛYRLn \amanSÛR dLYnLRSLYP ]L `L[LYSPR R\Y\SSaYÛ PSL :ačSÛR BaRanSÛčÛ ;;B ]L
@kK PĎIPYSPčPnPn daOa L[RPn VSaYaR sačSanaIPSmLsP
 + n`a ]L (]Y\Wa YnLRSLYPnPn PnJLSLnmLsP ]L SRLmPa RVĎ\S ]L NLYLRsPnPmSLYPnL NYL d aLnSLmLSLY `aWÛSmasÛ
 +aOa nJL `aWÛSmÛĎ VSan saSÛĎmaSaYÛn dLčLYSLndPYPSmLsPnPn sačSanmasÛ
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 HA B E R LE R | D İ Ğ E R
 EčP[PmdL R\SSanÛSaJaR Pnsan N J ]L dačÛSÛmÛnÛn
mL]J\[ d\Y\m\n\ ILSPYSLnmLsP ]L NLSLJLR WSanSaYÛnÛn `aWÛSandÛYÛSmasÛ

 ;VWS\TZHS:VY\TS\S\RSHY


; YR ;VYaRs +LYnLčP :ačSÛR 7VSP[PRaSaYÛ haSÛĎma .Y\I\
R\Yma saSÛĎmaSaYÛnÛ aR[aYdÛ <amanSÛR dLYnLčP OaSRÛn
sačSÛčÛnÛ NLSPĎ[PYmLR amaJÛ`Sa sačSÛR WVSP[PRaSaYÛna daPY
saSÛĎmaSaY `aWmaR[adÛY /LRPmSLYPn O\R\RP sVY\mS\S\RSaYÛ OLRPm-PSas Lnd s[YPsP sačSÛR[a dn Ď m WYVNYamÛnÛn sačSÛR ]L \amanSÛR aSanÛna VSan L[RPSLYPnPn
saW[anmasÛ ]L s YLJL Ram\ `aYaYÛna m daOPS VS\nmasÛ
NLYLR[PčP aR[aYÛSdÛ



; YRP`L 7sPRP`a[YÛ +LYnLčP" IasÛn ]L mLd`a saSÛĎmaSaYÛ PSL PSNPSP IPSNPSLY aR[aYdÛ +LYnLR" WsPRP`a[YP N ndLmPndL VSan RVn\SaYÛn `anÛ sÛYa WVSP[PRa`Û L[RPSL`Ln
RVn\SaYda IasÛnda `LY aSdÛ haSÛĎmaSaYdan IPY s YL
NLs[PR[Ln sVnYa `aWÛSan saSÛĎmaSaY \amanSÛR dLYnLčPnL RLndPSPčPndLn IaĎ]\Y\SaY VSmaR[adÛY haSÛĎmaSaY
IaaÛ RYP[LYSLY aLYPndLn dLčLYSLndPYPSmLR[LdPY IasÛnda
a`SÛR `LY aSma RamWan`a aamanSaYÛnda IasÛnda `LY
aSma sÛRSÛčÛnda aY[ma ]I ; YRP`L 7sPRP`a[YP +LYnLčP dLnL`PmSLYPnPn dLčLYSLndPYmLsP `aWÛSaYaR NLSPĎ[PYPJP saSÛĎmaSaYÛn `aWÛSmasÛ RVn\Ď\Sd\ ;;B-<+EK ;:.
haSÛĎma .Y\I\ [aYaMÛndan =000 .LnLS K\Y\S»da mLd`a
saSÛĎmaSaYÛnÛn nLmPnPn ]\YN\SandÛčÛ I\ saSÛĎmaSaYÛ
;;B-<+EK I n`LsPndL NLSPĎ[PYLIPSmLR adÛna RÛsa dnLm PsPndL IPY saSÛĎ[a` `aWÛSaIPSLJLčP aR[aYÛSdÛ



; YRP`L 9Vma[Pama (YaĎ[ÛYma :a]aĎ +LYnLčP" ;9(:+ĐaSLmL 7YVNYamÛ OaRRÛnda IPSNP ]LYdP <a\n dnLmdL
(nRPSVaan :WVndPSP[ ]L 9Vma[VPd (Y[YPd Oas[aSaYÛnÛ sVR
mLYRLaSP Ra`Û[ sPs[LmP PSL PaSLmL saSÛĎmasÛ `aWÛSmÛĎ[ÛY
B\ saSÛĎma s YLJPndL m\S[PdPsPWSPnLY `aRSaĎÛm nJLSLnmPĎ[PY



B\ IS m aYdÛndan `aWÛSan [aY[ÛĎmada Oas[aSÛR sÛRSÛRSaYÛnÛn [VWS\mda nL sÛRSÛR[a NY Sd č n n ILSPYSLnmLsPnL daPY saSÛĎmaSaYÛn `aWÛSmasÛ NLYLR[PčP ]\YN\SandÛ

  +aOa aR[PM IPY Ra[ÛSÛmSa \amanSÛR dLYnLRSLYP LčP[Pm
RVmPs`VnSaYÛnÛn s YLJL aR[PM Ra[ÛSÛmSaYÛnÛn sačSanmasÛ
 OS\Ď[\Y\San WYVNYamSaYÛn `LnPSLnLIPSPY IPY LSLR[YVnPR aS[`aWÛ PsPndL NLSPĎ[PYPSLIPSmLsP RVn\SaYÛnÛn
nLmSP VSd\č\ ]\YN\SandÛ ;;B-<+EK PSL PĎIPYSPčP PsPndL \amanSÛR dLYnLRSLYPnPn VSanaRSaYÛnÛ
da R\SSanaYaR saSÛĎmaSaYÛn s Yd Y SmLsP ]L NLSPĎ[PYPSLn NY ĎSLYPn \`N\Sama`a NLsPYPSLIPSmLsP
PsPn :ačSÛR BaRanSÛčÛnÛn `asaS d aLnSLmLSLYPn
`aWÛSmasÛ `n ndL saSÛĎmaSaY IaĎSa[masÛna dPRRa[ sLRPSdP
 (YaSÛR  [aYPOPndL d aLnSLnLn ]L ;;B-<+EK `LsP  [LmsPSJPnPn Ra[ÛSdÛčÛ ;;B-<+EK haSÛĎma .Y\WSaYÛ .LnLS K\Y\S\»nda 
saSÛĎma NY\I\ [VWSan[Û d aLnSLmPĎ ]L NLSLJLčL daPY WSanSamaSaY
`aWmÛĎ[ÛY ĐSNPSP mL[PnSLYL haSÛĎma .Y\WSaYÛ .LnLS K\Y\S\ 9aWVY\ndan \SaĎÛSaIPSPY

=;;)<+,2l`LZP+LYULRSLYPU,[RPUSPRSLYPUKLUkYULRSLY

=0(ZPZ[HU/LRPTSLYPU:VY\USHYÛ]Lha TSLY
 ,SLR[YVUPRkĒYLUTL






:anaS aRadLmP L[RPnSPčP" L-čYLnmL SsmL dLčLYSLndPYmL RVSa`SÛRSaYÛ VSan I\ sPs[LmdL L-maRaSLSLY
L-dLYSLmL RÛSa]\aSaYÛ L-VSN\ L-amLSP`a[ NPIP VSanaRSaY s\naIPSmLR[LdPY
; YR 7Sas[PR *LYYaOP +LYnLčP [aYaMÛndan RVnNYL Ra[ÛSÛm
s YLJPndL ]L NLnLS R\Y\Sda LSLR[YVnPR aS[`aWÛ R\SSanÛmÛ dLnL`PmP Wa`SaĎÛSmÛĎ[ÛY B\ sPs[Lm aLSSPRSL RYLdPSLndPYmL s YLJPndLRP [LRnPR aRsaRSÛRSaYÛ saLIPSmLR
adÛna YL[PSmPĎ IPY \`N\Sama VSaIPSPY 9ad`VMYLRans
KPmSPRSLndPYmL RVnNYL [aRPW sPs[LmP VSaYaR R\SSanÛSmaR[adÛY B\ \`N\Sama sVn\J\nda dPnSL`PJP Ra[ÛSÛmJÛ
YaWVY\ dPnSL`PJP YaWVY\ dPnSL`PJP WYVÄSP V[\Y\m YaWVY\ RVnNYL sVnYasÛ anRL[SLY NPIP a`YÛn[ÛSÛ saSÛĎmaSaYÛn
`aWÛSaIPSLJLčP aR[aYÛSdÛ ESLR[YVnPR V`Sama sPs[LmP dL
NLnLS R\Y\SSaYÛn RÛsa s YLdL [amamSanmasÛ asÛsÛndan
nLmSP IPY \`N\SamadÛY
; YRP`L hVJ\R *LYYaOPsP +LYnLčP" L-R\Ys dLnL`PmPnP
aR[aYmÛĎ[ÛY E-čYLnmL \`N\SamaSaYÛ d n`ada OÛaSa
aY[maR[adÛY +LYnLčPn `L[LYSPR R\Y\S\ ]L LčP[Pm R\Y\S\ VY[aR saSÛĎmaSaYÛ s Yd Y Sm Ď[ Y E-R\YsSaYda R\Ys
IPY s YL PsPn Pn[LYnL[[L asÛR RaSmaR[a OLYRLsL IPY ĎPMYL
]LYPSmLR[L OLY s\n\m mL[nPnL Pn[LYnL[[Ln \SaĎÛSaIPSmLR[L R\Ys nJLsP ]L sVnYasÛ sÛna] `aWÛSaIPSmL IaĎaYÛSÛ VSanSaY IPY s[ sL]P`LdLRP R\Ysa `nSLndPYLIPSmL
VSanačÛ I\S\nmaR[adÛY 4aSP`L[ aaman-PĎN J -[LRYaY
PaSLnLIPSPYSPR R\Ys\n [LRYaYSanma RVSa`SÛčÛ dLYs PsLYPR
RVn[YVS NPIP a]an[aQSaY I\S\nmaR[adÛY B\n\nSa IPYSPR[L IPYL`SLY aYasÛ L[RPSLĎPm VSmamasÛ Ra[ÛSÛmJÛSaYÛn
R\Ysa RVnsan[Yas`Vn\nda aVYS\RSaY Pn[LYnL[ LYPĎPmPnL
IačÛmSÛSÛR [LRnPR sVY\nSaY maSP`L[ sPs[LmPn RÛsÛ[SÛSÛRSaYÛ aYasÛndadÛY
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,[PRsHSÛĕTHSHYIHĕSÛĒÛUKH"


; YRP`L -PaPRsLS ;ÛW ]L 9LOaIPSP[as`Vn <aman /LRPmSLYP +LYnLčP E[PR K\Y\S saSÛĎmaSaYÛnÛ anSa[mÛĎ[ÛY B\
saSÛĎmaSaYÛnda ;;B-<+EK [aYaMÛndan dLYnLRSLYL nLYPSLn E[PR haSÛĎma .Y\I\ nLYPsP dLčLYSLndPYPSmPĎ ]L
saSÛĎmaSaY I\ IačSamda IaĎSamÛĎ[ÛY

)PSPTZLS+LYNPhHSÛĕTHSHYÛIHĕSÛĒÛUKH"


; YR .LYPa[YP +LYnLčP ]L ; YRP`L BP`VRPm`a +LYnLčP
dLnL`PmSLYPnP aR[aYmÛĎSaYdÛY B\ aR[aYÛm sVnYasÛnda
\amanSÛR dLYnLRSLYPnPn `a`Ûn VYNanSaYÛnÛn IPSPmsLS
saSÛĎmaSaYÛn aR[aYÛSmasÛ RVn\s\nda nLmSP aYasSaY
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