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Özet: Kültürlerarası nitelikteki bu çalışmada, Bayar ve Sayıl (2005) tara-
fından geliştirilmiş olan Risk Alma Davranışı Ölçeği, kültürel bağlamı be-
lirleme amacını taşıyan bir anketle birlikte, yaşları 17 ile 22 arasında de-
ğişen Türk, Kanadalı ve Kosovalı üniversite öğrencilerinden oluşan top-
lam 1151 kişilik bir örnekleme uygulanmıştır. Araştırmada, ergenlere öz-
gü heyecan verici, fiziksel cesaret gerektiren, potansiyel tehlike taşıyan, 
yaşamı tehdit eden ya da sağlığa zararlı faaliyetleri kapsayan risk alma 
davranışlarının (ya da riskli davranışların) bireyci bir kültür (Kanada) ile 
iki toplulukçu kültürde (Türkiye ve Kosova) ve cinsiyete göre nasıl şekil-
lendiği konu edinilmektedir. Bulgular, Toronto örneklemindeki katılımcı-
ların, Ankaralı ve Priştinalı gruplara kıyasla, risk alıcı davranışlara daha 
fazla giriştiğini göstermiştir. Benzer şekilde, üç kentteki erkeklerin, kızlara 
kıyasla, daha fazla risk alıcı davranışlarda bulundukları görülmüştür. Ge-
nel olarak, Toronto ile Priştina örneklemleri her iki cinsiyette de “bireyci-
toplulukçu” boyutu açısından nerdeyse zıt özellikler yansıtmışlardır. An-
kara örneklemi ise bu boyutta daha çok ortalarda yer alan özellikler gös-
termiştir: Ankaralı öğrenciler, risk alma faaliyetleri açısından “bireyci” To-
rontolularla, ebeveynle ilişkiler ve normatif davranış bakımından da Müs-
lüman ve “toplulukçu” Priştinalılarla daha çok özdeşleşmişlerdir. 
 
Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencileri; kültürlerarası; toplulukçu 
kültür; bireyci kültür; risk alma; Türk; Kanadalı; Kosovalı. 

 

Giriş 
Bu çalışmada yorumsal bakış açısından ele alınan risk alma davranışı, belirli 
bir kültürde anlamlı bir eylem olmasının yanı sıra kültürlerarası farklılıklar 
gösteren bir özelliğe de sahiptir (Lightfoot 1997: 8–12). Ergenlerde, akran 
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baskısı nedeniyle risk alma davranışlarına yönelme yaygın olmakla (Gardner 
ve Steinberg 2005) birlikte bu davranışların oluşumunda başka faktörler de 
belirleyici olabilmektedir. Burada bunlardan ikisi, yani cinsiyet ile kültürel 
ortam konu edinilmektedir. 

Risk alma konusunda varolan literatür ergenlik dönemindeki kızların risk 
almaktan kaçındıklarını göstermektedir. Aynı literatür risk alma davranışının 
“toplulukçu” ya da “bireyci” kültür mensubiyetine göre de farklılık gösterdi-
ğini ortaya koymaktadır. Ancak, kültürel farklılıkları değerlendirmede kullanı-
lan “bireycilik-toplulukçuluk” sınıflandırması, kültürleri karşılaştırmada kulla-
nılan güç aralığı, erkeksilik/kadınsılık ve belirsizlikten kaçınma gibi değerlen-
dirme boyutlarından (Hofstede 1980) sadece biridir. Kültürün yanı sıra hane 
yapısı ve kişilerarası ilişkilere yönelik bazı faktörlerin de geç dönemdeki er-
genlerin risk alma davranışlarını kısıtladığına inanılmaktadır. 

1. Araştırmanın Kuramsal ve Kavramsal Çerçevesi 

1.1. Risk alma davranışı 
İlgili literatürde risk alma davranışına ilişkin farklı yaklaşımlar bulunmakla 
birlikte “riskli” olarak tanımlanan davranış türleri üzerinde bir görüş birliğine 
varılmıştır (Gonzales vd. 1994, Tonkins 1987). Trafikle, cinsellikle, madde 
kullanımıyla ve sporla ilgili risk alma davranışları olmak üzere dört farklı 
grupta toplanabilen bu tür davranışlar, potansiyel tehlike taşıyan, yaşamı 
tehdit eden ya da sağlığa zararlı faaliyetler olarak kabul edilmektedir. Bunla-
ra heyecan arayıcı, fiziksel cesaret gerektiren ya da kuralların ihlalini de be-
raberinde getiren eylemler de dahildir (Alexander vd. 1990, Arnett 1992, 
Moore ve Rosenthal 1993, Gonzales 1994). 

Risk alma davranışını tanımlayan yetişkin normları ile ergenlerin “riskli” ola-
rak niteledikleri davranışlar, gençlerdeki algıların ve güdülerin yetişkinlerin-
kinden farklı olmasından dolayı, genellikle birbirleriyle çakışmaz (Gonzales 
vd. 1994, Rolison ve Scherman 2002). Ergenlerde risk alma davranışının 
açıklanmasına ilişkin olarak biyolojik modeller ortaya konmuş, kişisel yatkın-
lıklar irdelenmiş ya da gelişimsel bakış açısı yeğlenmiştir. Hatta ebeveyn 
izlemelerine ve ergenin heyecan araması veya yaşamını denetim altında 
tutma isteği gibi çeşitli faktörlere de odaklanılmıştır. Bunların yanı sıra, risk 
alma davranışı ile toplumsal cinsiyet arasındaki bağlantıyı araştıran çalışma-
lar da yapılmıştır (Rolison ve Scherman 2002). 

Ayrıca, risk alma davranışlarının ölçülmesi ile ilgili olarak ölçekler ya da an-
ket formları oluşturulmuştur. Örneğin Alexander ve arkadaşları (1990) tara-
fından yaratılan ölçekte ergenlerin bildirimlerine dayanarak risk alma davra-
nışları için kategoriler belirlenirken, bir başka ankette (Arnett 1992) ergeni 
tehlikeye atıcı davranışlarda bulunmanın hormonal temeli üzerinde 
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yoğunlaşılmıştır. Daha kapsamlı bir anket olan Ergenlerde Risk Alma Anketi 
(ARQ) (Gullone vd. 2000) ise, bu iki ölçme aracının kısıtlılıklarını ortadan 
kaldırma amacını gütmüştür. Bir diğer çalışmada, Siegel ve arkadaşları 
(1994) tarafından geliştirilen Riske Girme ve Risk Algısı Ölçeği (RIPS) ile de, 
risk içeren davranışlar gösteren ergenlerin bu tür faaliyetler sırasında algıla-
dıkları riskler ve yararlar incelenmiştir (Rolison ve Scherman 2002). 

Batı ülkelerinde yaratılan bu tür ölçme araçlarına alternatif bir ölçek de Ba-
yar ve Sayıl (2005) tarafından büyük kentlerde yaşayan ergenlerin risk alma 
davranışlarını belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Sigara içmek, trafik kuralla-
rını ihlal – yaya geçidini kullanmama dahil – etmek, karşı cinsten arkadaş 
edinmek, risk taşıyan spor faaliyetlerine katılmak ve otostop yapmak geç 
ergenlik dönemindeki Türk gençlerinin – yani birinci sınıf üniversite öğrenci-
lerinin – risk alma davranışları arasında yer alırken (Bayar ve Sayıl 2005), 
şiddet – genelde kavgaya karışmak – ve bıçak/çakı taşımak gibi davranışlar 
lise öğrencileri arasında gözlenmektedir (Alikaşifoğlu vd. 2004). Alkol tüke-
timi ve uyuşturucu kullanımı ise sıklıkla düşük sosyoekonomik statüdeki er-
genler arasında yaygındır (Burcu 2003). Bayar ve Sayıl çalışmasının bulgula-
rı, “isyankar davranma ve heyecan arama” (2005: 674) türü risk alma dav-
ranışlarına bir yönelim olduğuna işaret etmektedir. Çalışma, ergen kızların 
risk almaktan kaçındıklarını da göstermektedir. 

1.2. Toplulukçu-bireyci kültürler 
“Toplulukçu-bireyci kültürler” sınıflaması, bireyin grupla olan ilişkisi üzerinde 
yoğunlaşır. Toplulukçu kültürlerde birey bir grubun parçasıdır. Bu kültürlerde 
ön planda olan, birbirine bağlılık, paylaşma, dayanışma ve yardımlaşmadır; 
duygular “diğerine odaklı”dır ve bireyler içinde bulundukları grubun gereksi-
nimlerine karşı son derece hassastır. Sosyalleşme sürecinde toplumsal beceri-
ler önemlidir ve normatif davranışların ve otoriteye itaatin söz konusu olma-
dığı durumlarda eleştiri kaçınılmazdır. Bu durumun aksine, bireyci kültürler-
de birey, bağımsız olması, kendini sözel olarak ifade etmesi, öz-saygı geliş-
tirmesi ve kişisel başarı elde etmesi için teşvik edilir. Duygular “ben odaklı” 
dır; kişisel ihtiyaçlar ve haklar önceliklidir (Triandis 1995). 

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İngiltere etkisi altındaki ülkelerin “bi-
reyci”, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin ise “toplulukçu” olarak 
sınıflandırılmasına rağmen bu konuda kesin sınırlar bulunmamaktadır. Hiçbir 
ülke bu iki kutuptan tam olarak sadece birisine dahil edilemez, ortada yer 
alan vakalar görmek mümkündür (Triandis vd. 1990: 1005–1007). Aslında 
toplulukçuluğun da bireyciliğin de nitelikleri “kültüre özgü”dür (Triandis 
1995: 68), yani her kültür için farklıdır. 



bilig, Kış / 2011, Sayı 56 

 

4 

Ayrıca, bazı ülkeler, özellikle bir geçiş dönemindeyken, hem toplulukçu hem 
de bireyci nitelikler sergileyebilir. Türkiye gibi değişmekte olan bir toplum, bu 
durum için tipik bir örnek oluşturmaktadır. Ülkemizde, kırsal kesimden ve 
kentlerden büyük kentlere doğru yaşanan göçe paralel olarak ülkede mey-
dana gelen değişiklikler, modernlikle gelenekselliğin bir arada yer alması gibi 
melez nitelikli bir durum yaratmıştır; aynı zamanda, bir dereceye kadar bi-
reyciliğe yol açmıştır. Yine de, aileler Batı toplumlarından daha uzun bir süre 
çocukları üzerindeki etkilerini koruduklarından, “toplumsal bağların niteliği” 
Türk kültürü için önemlidir. Öte yandan, okullar da bireyciliğin çok fazla 
gelişmesine izin vermeyecek şekilde öğrenciler üzerinde tartışmasız bir dene-
tim gücüne sahiptir (Özbay ve Özcan 2006: 713). Dolayısıyla, bazı topluluk-
çu değerler ve ilişkiler aynen devam ederken genç ve eğitimli yeni kuşak 
giderek daha bireyci olmaktadır. Bu nedenle Türk sosyal psikologlar, 1990’lı 
yıllardan itibaren Türk kent kültüründe bireyci ve toplulukçu özelliklerin 
birarada var olduğuna dikkat çekmişlerdir (Göregenli 1995, İmamoğlu 1998, 
2003, Kağıtçıbaşı 2005, Yetim 2003: 301–302). 

Araştırmamızdaki Priştina örnekleminde ortaya çıkan ve Türkleri de kapsa-
yan* Müslüman Kosovalı kültürü, ekolojik ve tarihi faktörlere bağlı olarak 
Türk kültürüyle karşılaştırılabilir bazı özellikleri paylaşmaktadır. Eski Yugos-
lavya (1990’lı yıllar öncesi) ile ilgili elde edilen bulgulara göre (Hofstede 
1980) Kosova kültürünün toplulukçu olması mümkündür. Bosnalılar, Sırplar 
ve Türklerin yanısıra ağırlıklı olarak etnik Arnavutlardan oluşan Kosova’da, 
önceleri baskın Sırplar tarafından uygulanan sistematik ayrımcılık, sonraları 
da Arnavutların körüklediği şiddet ve iç çatışmalar, ülkedeki nüfusu mülteci 
durumuna düşürmüş, cemaatlerin ve ailelelerin parçalanmasına yol açmıştır. 
Aile birliğini koruyabilenler ise birincil ilişkiler ve ataerkil otorite örüntüsünün 
önemini koruduğu etnik cemaatlerde yaşamlarını sürdürmeyi yeğlemişlerdir 
(Anastasijevic 2008, Almqvist ve Broberg 2003). 

Öte yandan pek çok araştırma, İngilizce konuşan Kanadalılarda (örneğin, 
Toronto kentinin bulunduğu Ontario eyaletinde) olduğu üzere, sosyalleşme 
süresince bireycilik ve bağımsızlığa yapılan vurgu sonucu, bireyci kültürlere 
özgü bir “bireyci yönelim”in varlığına dikkat çekmektedir. Kanada’nın göç-
menleri çeken bir ülke olması, bu bireyci yönelimin ortaya çıkmasında etkili 
olmuştur; çünkü iç göçlerin yanı sıra bir ülkeden bir diğerine doğru olan 
hareketlilik de bireyciliği yaratmaktadır (Triandis vd. 1990: 1008). Bireyci 
kültürlerde ne grup beklentilerine ya da hedeflerine uygunluk bir normdur ne 
de toplulukçu kültürlere özgü “başkalarını merkez alan kişilerarası bir yöne-
lim” söz konusudur; standart olan, bireyci kültürlerin “kişiyi merkez alan” 
özelliğidir (Benjamin vd. 2001: 205, Di Tommaso vd. 2005: 65). 
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2. Araştırmanın Amacı 
Açımlayıcı nitelikteki bu çalışmanın temelinde, bireyci bir kültür (Kanada) 
ile iki toplulukçu kültürün (Türkiye ve Kosova) risk alma davranışı açısın-
dan karşılaştırılması sonucunda kültürel ve cinsiyete dayalı farklılıkların 
ortaya çıkacağı anlayışı yer almaktadır. Ancak, çalışmanın odak noktasını 
kültürel bağlam oluşturmaktadır. Bu amaçla, söz konusu ülkelerin ana 
kentlerinde öğrenim gören üç grup üniversite öğrencisine ilişkin, risk alma 
ölçeği ile birlikte uygulanan anketin sonuçlarına dayanarak, bir “aile - 
çevre” profili oluşturulmuştur. Bu profil ile, risk alma davranışıyla ilişkili 
bazı faktörler her kültür için ayrı ayrı analiz edilmiştir. Araştırmada kardeş 
sayısı; ebeveynlerin gelirleri, eğitim düzeyleri ve meslekleri gibi demografik 
özelliklerin yanı sıra ebeveynlerin ergene yaklaşımları; ebeveynlerle ilişki-
ler; yanlış davranış karşısında ebeveynin duruşu; aile risk faktörleri, okul-
daki disiplin; duygusal ilişkiler; arkadaşlık ve kitle iletişim araçlarına erişim 
gibi değişkenler göz önüne alınmıştır. 

3. Araştırmanın Yöntemi 

3.1. Katılımcılar 
Araştırmanın örneklemi, gönüllülük temelinde seçilen 1151 Türk, Kanadalı 
ve Kosovalı üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. 

Ankara örneklemi 
Katılımcılar, Ankara’da Hacettepe Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde oku-

yan, yaşları 17-22 arasında değişen ( X =19.9) 395 öğrenciden (130 erkek, 
265 kız ) oluşmaktadır. 

Toronto örneklemi 
Katılımcılar,Toronto Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinde okuyan ve yaşları 

17-21 arasında değişen ( X =19.1) (124 erkek ve 251 kız) 375 öğrenciden 
oluşmaktadır. 

Priştina örneklemi 
Priştina Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde okuyan ve yaşları 17-20 arasında 

değişen ( X =18.9) 381 öğrenci (125 erkek ve 256 kız) katılımcıları oluştur-
maktadır.**  

Örneklem gruplarının hepsi, cinsiyet, yaş ve bazı demografik değişkenler 
açısından benzer nitelikler göstermektedir. 
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3.2. Veri Toplama Araçları 

Risk alma ölçeği 
Bayar ve Sayıl (2005) tarafından Türkçe olarak hazırlanan 25 maddeli, tek 
boyutlu ve 5 basamaklı Likert tipi bir ölçektir. Bu araştırmanın amaçlarına 
uygun hale getirmek için yazarlar tarafından ölçeğe 3 madde daha eklenmiş-
tir. Ölçeği İngilizceye ve Priştina’da konuşulan yerel dillere uyarlamak***için, 
ölçek maddelerine, bu dilleri bilen profesyonel çevirmenler tarafından, Türk-
çeden bu dillere çeviri ve geri-çeviri işlemi uygulanmıştır. Maddelerin dili, 
uygunluğu ve açıklığı ayrıca bu dili konuşan uzmanlar tarafından denetlen-
miştir. Bu çalışmanın iç tutarlık ölçümleri alfa katsayısı olarak (özgün ölçekte 
alfa = 0.81’dir) Ankara örnekleminde 0.84, Toronto örnekleminde 0.86 ve 
Priştina örnekleminde ise 0.91 olarak hesaplanmıştır. 

Anket 
Öğrencilerden, ayrıca, ailesinin demografik özelliklerini, aile geçmişini, 
aile risk faktörlerini ve kendi alışkanlıkları gibi konuları kapsayan 35 
soruluk bir anketi de yanıtlamaları istenmiştir. Türkçe olarak hazırlanan 
ankete de, risk alma ölçeğine uygulanan aynı çeviri ve geri-çeviri işlemi 
uygulanmıştır.  

3.3. İşlem 
Her ülkede, anılan üniversitede ilgili ölçek ve anketler, öğrencilere, izin veren 
bir hocanın dersinde, gönüllü olan öğrencilere, toplu olarak uygulanmıştır. 

4. Araştırmanın Bulguları 
Aile - çevre profilini veren frekans dağılımı özet tablolarında (bk. Tablo 
1, 2, 3 ve 5) sadece kültürlerarası farkı gösteren değişkenlere yer veril-
miştir. Bazı değişkenlere ilişkin yanıtlar, birkaç anlamsız vaka dışında, 
tek bir şıkta yığıldığı için tablo dışında bırakılmış ve anlamlı bulunanlara 
metinde değinilmiştir. Ayrıca, ebeveynlerin ergene yaklaşımları; ebe-
veynlerle ilişkiler; yanlış davranış karşısında ebeveynin duruşu (bk. Tab-
lo 5); alkollü içki, sigara ve madde kullanımı; okuldaki disiplin; duygu-
sal ilişkiler ve arkadaşlıkla ilgili anket sonuçları (bk. Tablo 3), tartışma 
bölümündeki analizlerde kullanıldıkları için aşağıdaki aile - çevre profi-
line eklenmemiştir.  

Risk alma davranışlarının görülme sıklığı tablosunda (bk. Tablo 4) da üç 
kültürdeki risk alma davranışlarının her biri, “hiç” seçeneği için 1, “belirli 
sıklıkta” seçeneği için 2 rakamları ile kodlanmıştır. 
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4.1. Anket sonuçlarına göre katılımcıların aile - çevre profili 
Toplam örneklemin büyük bir kısmının kentsel bir art alanı olmasına rağmen, 
Priştinalıların dörtte biri köylerde, geri kalanları ise daha küçük kentlerde 
yaşamlarının çoğunu geçirmişlerdir (bk. Tablo 1). Ailelerinin ekonomik du-
rumları daha çok “orta düzey” olarak ifade edilmekle birlikte Torontolu ör-
neklem grubunun ekonomik düzeyinin “yüksek” olması dikkat çekmektedir. 
Katılımcıların çok az bir bölümünün ebeveynleri boşanmış ya da “hayatta 
değil”dir; boşanma oranı Torontolu ebeveynler arasında % 13 kadardır. 
Katılımcıların % 80’i, olağan tartışmalar dışında aile içi şiddet bildirmemiştir. 
Ankaralı ve Priştinalı öğrenciler aileleri ile birlikte yaşarken Torontolu erkek 
öğrencilerin hatırı sayılır bir kısmı tek başına yaşamaktadır. Priştinalı ve To-
rontolu katılımcıların kalabalık hanelerden geldikleri anlaşılmaktadır. 

Tablo 1: Yaşanılan Yer, Kardeş Sayısı ve Belirtilen Ekonomik Statünün Ankara, 
Toronto ve Priştina Örneklemlerine Göre Frekans Dağılımı Özeti 

DEĞİŞKENLER ANKARA (n: 395) TORONTO (n: 375) PRİŞTİNA (n: 381) T %↓ K % E % T %↓ K % E % T %↓ K % E % T %↓ 

En
 ço

k 
ya
şa

nı
lan

 ye
r 

Köy 4 1.5 2 1.5 6 1.5 17 6.8 4 3.2 21 5.6 43 16.8 42 33.6 85 22.3 112 9.7 

Kasaba 27 10.2 18 13.9 45 11.4 58 23.1 21 16.9 79 21.0 6 2.3 12 9.6 18 4.7 142 12.3 

Küçük kent 57 21.5 18 13.9 75 19.0 66 26.3 29 23.4 95 25.3 190 74.2 61 48.8 251 65.9 421 36.6 

Büyük kent 173 65.3 90 69.2 263 66.6 96 38.2 57 46.0 153 40.8 2 0.8 3 2.4 5 1.3 421 36.6 
Başka bir ülkede 
yaşamış 4 1.5 2 1.5 6 1.5 14 5.6 13 10.5 27 7.2 15 5.9 7 5.6 22 5.8 55 4.8 

Ka
rd

eş
  

sa
yıs

ı 

Tek kardeşi var 141 53.2 76 58.4 217 54.9 125 49.8 46 37.1 171 45.6 115 44.9 55 44.0 170 44.6 558 48.5 

İki kardeşi var 62 23.4 24 18.5 86 21.8 74 29.5 41 33.1 115 30.7 81 31.7 48 38.4 129 33.9 330 28.7 
Üç ve daha 
fazla kardeşi var 41 15.5 14 10.8 55 13.9 35 13.9 30 24.2 65 17.3 53 20.7 12 9.6 65 17.1 185 16.1 

Kardeşi yok 21 7.9 16 12.3 37 9.4 17 6.8 7 5.6 24 6.4 7 2.7 10 8.0 17 4.4 78 6.7 

Be
lir

til
en

  
ek

on
om

ik 
st

at
ü Orta düzeyin 

altında 19 7.2 9 6.9 28 7.1 9 3.6 7 5.6 16 4.3 31 12.1 22 17.6 53 13.9 97 8.4 

Orta 173 65.3 86 66.2 259 65.6 98 39.0 56 45.2 154 41.1 201 78.5 87 69.6 288 75.6 701 60.9 
Orta düzeyin 
üstünde/ yüksek 73 27.5 35 26.9 108 27.3 144 57.4 61 49.2 205 54.6 24 9.4 16 12.8 40 10.5 353 30.7 

Üç kültürde de babanın eğitim düzeyinin anneninkinden daha yüksek olduğu 
görülmektedir (bk. Tablo 2). Ancak, Torontolu annelerin çoğu, teknik okul 
ya da üniversite mezuniyetleri nedeniyle, örneklemdeki diğer annelerden 
daha yüksek bir eğitim düzeyine sahiptirler. Aynı durum Torontolu babalar 
için de söz konusudur. Ebeveynlerin her ikisinin de eğitim düzeyinin en dü-
şük olduğu grup ise Priştinalı öğrenciler olup genel olarak anneler ilkokul, 
babalar ise ortaokul mezunudur. Ankaralı ve Priştinalı annelerin yarısından 
çoğu evhanımıdır; geriye kalanlar ise ya ofis ağırlıklı “beyaz yakalı işler” de 
(Ankaralılar) ya da sanayide işçi (Priştinalılar) olarak çalışmaktadırlar (bk. 
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Tablo 2). Torontolu anneler arasında kariyer sahibi olanlar çoğunlukta ol-
makla birlikte, “beyaz yakalı işler”de ya da beden gücü gerektiren işlerde 
çalışanlar da bulunmaktadır. Torontolu ve Ankaralı babaların ise ya avukat, 
doktor vb. gibi “serbest” meslek sahibi oldukları ya da “beyaz yakalı işlerde” 
çalıştıkları rapor edilirken Priştinalı babaların genellikle beden gücü gerekti-
ren işlerde çalıştıkları, geriye kalanların da memur oldukları belirlenmiştir. 

Tablo 2: Ebeveyn Eğitimi ve Mesleğinin Ankara, Toronto ve Priştina Örneklemlerine 
Göre Frekans Dağılımı Özeti 

DEĞİŞKENLER ANKARA (n: 395) TORONTO (n: 375) PRİŞTİNA (n: 381) T %↓ K % E % T %↓ K % E % T %↓ K % E % T %↓ 

An
ne

ni
n 

eğ
iti

m
i 

İlkokul 82 31.0 29 22.2 111 28.1 3 1.2 0 0 3 0.8 93 36.3 56 44.8 149 39.1 263 22.8 

Ortaokul 17 6.4 16 12.3 33 8.4 8 3.2 6 4.8 14 3.7 63 24.6 26 20.8 89 23.4 136 11.8 

Lise 88 33.2 40 30.8 128 32.4 64 25.5 22 17.8 86 23.0 66 25.8 29 23.2 95 24.9 309 26.9 
Yüksek okul/ 
teknik okul 18 6.8 9 6.9 27 6.8 59 23.5 36 29.0 180 48.0 24 9.4 7 5.6 31 8.2 238 20.7 

Üniversite/ 
lisansüstü 60 22.6 36 27.8 96 24.3 117 46.6 60 48.4 92 24.5 10 3.9 7 5.6 17 4.4 205 17.8 

Ba
ba

nı
n 

eğ
iti

m
i 

İlkokul 36 13.5 17 13.1 53 13.4 6 2.4 1 0.8 7 1.8 22 8.6 11 8.8 33 8.7 93 8.1 

Ortaokul 22 8.3 12 9.2 34 8.6 8 3.2 5 4.0 13 3.5 52 20.3 32 25.6 84 22.0 131 11.4 

Lise 68 25.7 34 26.2 102 25.8 54 21.5 22 17.7 76 20.3 77 30.1 22 17.6 99 26.0 277 24.1 
Yüksek okul/ 
teknik okul 24 9.1 9 6.9 33 8.4 51 20.3 22 17.7 151 40.3 51 19.9 24 19.2 75 19.7 259 22,5

Üniversite/ 
lisansüstü 115 43.4 58 44.6 173 43.8 132 52.6 74 59.7 128 34.1 54 21.1 36 28.8 90 23.6 391 33.9 

An
ne

 

Evkadını 145 54.8 67 51.5 212 53.7 45 17.9 35 28.3 80 21.3 175 68.3 85 68.0 260 68.2 552 48.0 
Mavi yaka işçi 
(vasıflı/vasıfsız) 18 6.8 12 9.3 30 7.6 41 16.3 19 15.3 60 16.0 38 14.9 15 12.0 53 13.9 143 12.4 

Toprak sahibi 
çiftçi veya üretici 1 0.4 0 0 1 0.3 11 4.4 3 2.4 14 3.7 0 0 1 0.8 1 0.3 16 1.4 

Beyaz yaka işçi 
(memur dahil) 51 19.2 28 21.5 79 20.0 57 22.7 32 25.8 89 23.7 18 7.0 6 4.8 24 6.3 192 16.7 

Serbest (avukat, 
doktor...) 8 3.0 6 4.6 14 3.5 79 31.5 30 24.2 109 29.1 13 5.1 9 7.2 22 5.8 145 12.6 

Başka (çoğu 
emekli) 42 15.8 17 13.1 59 14.9 18 7.2 5 4.0 23 6.2 12 4.7 9 7.2 21 5.5 103 8.9 

Ba
ba

 

Çalışmıyor 8 3.0 7 5.4 15 3.8 5 2.0 3 2.4 8 2.1 24 9.4 8 6.4 32 8.4 55 4.8 
Mavi yaka işçi 
(vasıflı/vasıfsız) 52 19.7 24 18.5 76 19.2 38 15.1 19 15.3 57 15.2 93 36.3 40 32.0 133 35.0 266 23.1 

Toprak sahibi 
çiftçi veya üretici 4 1.5 3 2.3 7 1.8 18 7.2 13 10.5 31 8.3 6 2.3 4 3.2 10 2.6 48 4.2 

Beyaz yaka işçi 
(memur dahil) 74 27.9 32 24.6 106 26.8 54 21.5 26 21.0 80 21.3 38 14.9 14 11.2 52 13.6 238 20.7 

Serbest (avukat, 
doktor...) 57 21.5 29 22.3 86 21.8 111 44.2 55 44.3 166 44.3 70 27.3 37 29.6 107 28.1 359 31.1 

Başka (çoğu 
emekli) 70 26.4 35 26.9 105 26.6 25 10.0 8 6.5 33 8.8 25 9.8 22 17.6 47 12.3 185 16.1 

Katılımcılarda aile risk faktörleri cinsiyete ve kültüre göre farklılık göstermek-
tedir. Torontolu kız öğrenciler sigaraya en az maruz kalan gruba (% 35) gi-
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rerken bu oran Ankaralı kız öğrencilerde, çevrelerinde çok fazla sayıda sigara 
içen kişinin bulunması nedeniyle, % 86 civarına çıkmaktadır (bk.Tablo 3). 
Ailede alkol sorunu (% 10) ve uyuşturucu bağımlılığı (% 15) yaşayanların 
sadece Torontolular olduğu anlaşılmaktadır. Önemsenmeyecek bir orandaki 
Priştinalı ve Ankaralı öğrenciler, sorunlardan kaçma, kafayı bulma ya da 
merak gibi nedenlerle marihuana, eroin ya da ekstasi denemiş olduklarını 
belirtmişlerdir. Oysa Torontolu öğrencilerin yarısı uyuşturucu (marihuana) 
kullanmaktadır (bk. Tablo 3).Yine, akıl hastalığının ya da bir suçtan hüküm 
giymenin Ankaralı ve Priştinalı aileler arasında çok ender görülmesine karşın 
Torontolu ailelerde daha sıkça ortaya çıktığı anlaşılmaktadır.  

Katılımcılar arasında kitle iletişim araçlarına erişim boyutunda da cinsiyet ve 
kültür bakımından farklılıklar vardır (bk. Tablo 3). Gazete okuma ve televiz-
yon seyretme oranının Torontolu öğrenciler arasında en düşük düzeyde 
olmasına karşın internet kullanımının bu örneklem grubunda en yüksek dü-
zeyde bulunması dikkat çekmektedir. Ankaralı öğrenciler (% 70) Priştinalı 
öğrencilerden daha düzenli olarak gazete okurlarken, bu iki kültürdeki öğren-
cilerin sadece yarısı kadarının sürekli internet bağlantısı vardır. Ancak, Anka-
ralı kız öğrencilerin yarısı düzenli olarak internet kullanırken Priştinalı örnek-
lemde internet kullanımına daha fazla açık olanlar erkek öğrencilerdir. Ayrı-
ca, Priştinalı öğrencilerin diğer iki örneklem grubunun çok üzerinde bir oran-
da (% 81) televizyon izledikleri belirlenmiştir. 
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Tablo 3: Sigara İçilme Ortamı, Madde Kullanımı, Disiplin Cezası, Arkadaşlık İlişkileri 
ve Kitle İletişim Araçlarına Erişimin Ankara, Toronto ve Priştina Örneklemlerine Göre 
Frekans Dağılımı Özeti 

4.2. Risk alma davranışlarının görülme sıklığı 
Risk alma davranışlarının görülme sıklığı tablosundan (bk. Tablo 4), anla-
şıldığı üzere, ehliyetsiz araç kullanımı Priştinalı ve Torontolu öğrenciler 
arasında daha sıklıkla görülmektedir. Ayrıca, Torontolu öğrencilerin ebe-
veyn araçlarını izinsiz kullanma, hız limitini aşma ve muhtemelen, alkolün 
etkisinde iken araç kullanma eğiliminde oldukları anlaşılmaktadır. Ankaralı 
ve Torontolu öğrenciler, emniyet kemeri takmadan araç kullanmakta, hatta 
emniyet kemeri kullanımını önemsememekte ve yaya geçitlerini kullan-
mamayı yeğlemektedirler. Priştinalı öğrenciler için alkolün etkisinde olan 
bir sürücünün kullandığı arabada bulunmak ya da sigara ve alkollü içki 
kullanmak çok nadir rastlanan bir durumdur. Oysa sigara kullanımı Anka-
ralı öğrenciler arasında oldukça yaygındır. 

DEĞİŞKENLER 
ANKARA (n: 395) TORONTO (n: 375) PRİŞTİNA (n: 381) T %↓ 

K % E % T %↓ K % E % T %↓ K % E % T %↓ 
Aile üyeleri  59 22.3 26 20.0 85 21.5 34 13.5 9 7.3 43 11.5 32 12.5 10 8.0 42 11.1 170 14.8 
Arkadaşları  56 21.1 36 27.7 92 23.3 30 12.0 19 15.3 49 13.1 31 12.1 14 11.2 45 11.8 186 16.2 
Herkes içiyor 100 37.7 61 46.9 161 40.8 24 9.6 80 64.5 104 27.7 115 44.9 51 40.8 166 43.6 431 37.4 
Çevresinde sigara içen yok 50 18.9 7 5.4 57 14.4 163 64.9 16 12.9 179 47.7 78 30.5 50 40.0 128 33.5 364 31.6 

Dis
ipl

in 
ce

za
sı almış 21 7.9 13 10.0 34 8.6 54 21.5 69 55.6 123 32.8 22 8.6 28 22.4 50 13.1 207 17.9 

almamış 244 92.1 117 90.0 361 91.4 197 78.5 55 44.4 252 67.2 234 91.4 97 77.6 331 86.9 944 82.1 

Uyu
ştu

ruc
u m

add
e kullanıyor 5 1.9 0 0 5 1.3 99 39.4 62 50.0 161 42.9 5 2.0 7 5.6 12 3.2 178 15.5 

kullanmıyor 260 98.1 130 100 395 98.7 152 60.6 62 50.0 214 57.1 251 98.0 118 94.4 369 96.8 973 84.5 

He
mc

ins
 

ark
ad

aşl
arl

a 
iliş

ki 

Orta 35 13.2 11 8.5 46 11.7 23 9.2 7 5.7 30 8.0 10 3.9 10 8.0 20 5.2 96 8.3 

İyi 177 66.8 85 65.4 262 66.3 165 65.7 83 66.9 248 66.1 97 37.9 58 46.4 155 40.7 665 57.8 

Mükemmel 53 20.0 34 26.2 87 22.0 63 25.1 34 27.4 97 25.9 149 58.2 57 45.6 206 54.1 390 33.9 

Ka
rşı

 ci
ns

 
ark

ad
aş

lar
la 

iliş
ki 

Orta 49 18.5 25 19.2 74 18.8 26 10.4 14 11.3 40 10.7 32 12.5 15 12.0 47 12.3 161 14.0 
İyi 162 61.1 71 54.6 233 58.9 177 70.5 85 68.5 262 69.8 142 55.5 42 33.6 184 48.3 679 59.0 
Mükemmel 54 20.4 34 26.2 88 22.3 48 19.1 25 20.2 73 19.5 82 32.0 68 54.4 150 39.4 311 27.0 
Romantik ilişkisi var  115 43.4 50 38.5 165 41.8 120 47.8 39 31.5 159 42.4 85 33.2 43 34.4 128 33.6 452 39.3 
Romantik ilişkisi yok 150 56.6 80 61.5 230 58.2 131 52.2 85 68.5 216 57.6 171 66.8 82 65.6 253 66.4 699 60.7 

Ga
zet

e 
oku

rluğ
u Ara sıra 99 37.3 39 30.0 138 34.9 188 74.9 78 62.9 266 70.9 148 57.8 84 67.2 232 60.9 636 55.3 

Sık sık – 
Her zaman 166 62.7 91 70.0 257 65.1 63 25.1 46 37.1 109 29.1 108 42.2 41 32.8 149 39.1 515 44.7 

Int
ern

et 
ku

llan
ım

ı Ara sıra 50 18.9 19 14.6 69 17.5 5 1.9 5 4.1 10 2.7 108 42.2 18 14.4 126 33.1 205 17.8 
Sık sık 91 34.3 49 37.7 140 35.4 29 11.6 20 16.1 49 13.1 87 34.0 50 40.0 137 35.9 326 28.3 

Her zaman 124 46.8 62 4.7 186 47.1 217 86.5 99 79.8 316 84.2 61 23.8 57 45.6 118 31.0 620 53.9 

Tel
eviz

yon
 

izle
me

 Ara sıra 155 58.4 80 61.6 235 59.5 126 50.2 61 49.2 187 49.9 50 19.5 21 16.8 71 18.6 493 42.8 
Sık sık – 
Her zaman 110 41.5 50 38.4 160 40.5 125 49.8 63 50.8 188 50.1 206 80.5 104 83.2 310 81.4 658 57.2 
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Üç kültürde de öğrencilerin karşı cinsten arkadaşları bulunmakla birlikte 
Priştinalı öğrencilerin yalnızca yarısı ebeveynleri tarafından onaylanmayan 
arkadaşları olduğunu rapor etmişlerdir. Çoğu olumsuz risk alma davranışları 
sayılan riskli cinsel ilişkiye girme, cinsel taciz, gece geç saatlere kadar dışarıda 
kalma, uyuşturucu ve alkol kullanma, uygunsuz şekilde giyinme, tehlikeli 
sporlar (su kayağı, rüzgar sörfü, dağcılık, dalgıçlık, vb.) yapma ve kumar 
oynama gibi davranışların en yüksek görüldüğü grup Torontolu öğrenciler-
dir. Ankaralı öğrenciler ise gerektiğinden fazla para harcama, eğlencesine ya 
da video oyunlarında parayla iddiaya tutuşma ve kumar oynama gibi heye-
can içeren risk alma davranışları ile Torontoluları izlemektedir. Örneklemin 
tümünde gaz, bali ve uhu koklamak ya da intihara teşebbüs etmek gibi risk 
alma davranışları çok düşük düzeydedir. Korunma amacıyla çakı, bıçak vb. 
gibi kesici aletleri taşımak yaygın bir risk alma davranışı olmayıp Priştinalı ve 
Ankaralı öğrenciler arasında az da olsa karşılaşılan bir durumdur. Ancak, 
diğer iki kültürle karşılaştırıldığında Ankaralı öğrencilerin kavgaya karışmak-
tan çekindikleri görülmektedir. Sınavda kopya çekmenin Priştinalı ve Anka-
ralı öğrencilerde, otostopun Ankaralı öğrencilerde, siyasi toplantılara katılı-
mın ise Kosovalı öğrencilerde daha sıklıkla görülen risk alma davranışları 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 4: Risk Alma Davranışlarının Ankaralı, Torontolu ve Priştinalı Öğrenciler 
Arasında Görülme Sıklığı 

Risk alma davranışları 

ANKARA TORONTO PRİŞTİNA 
Sıklık oranı Sıklık oranı Sıklık oranı 

Hiç 
Belirli sıklıkta 

Hiç 
Belirli sıklıkta 

Hiç 
Belirli sıklıkta 

(Bazı durumlarda her 
zaman) 

(Bazı durumlarda her 
zaman) 

(Bazı durumlarda her 
zaman) 

1 Ailenin onaylamadığı kişilerle arkadaş olmak 20.5 79.5 22.4 77.6 47.5 52.5 
2 Karsı cinsle arkadaşlık etmek 2.3 97.7 8.8 91.2 6.8 93.2 
3 Korunmak için bıçak/çakı vb. aletler taşımak 88.9 11.1 93.1 6.9 86.4 13.6 
4 Ehliyetsiz araba kullanmak 84.6 15.4 73.9 26.1 74.8 25.2 
5 Gaz veya uhu koklamak 91.4 8.6 96.3 3.7 92.4 7.6 
6 Siyasi toplantılara katılmak 78.5 21.5 71.2 28.8 68.8 31.2 
7 Gereğinden çok para harcamak 11.4 88.6 4.5 95.5 16.0 84.0 

8 Eğlencesine ve atari salonlarında para 
harcamak  55.9 44.1 63.5 36.5 46.7 53.3 

9 Uygunsuz şekilde giyinmek 79.7 20.3 49.3 50.7 71.7 28.3 
10 Yaya geçidini kullanmadan karşıya gecmek 8.1 91.9 4.8 95.2 29.1 70.9 

11 Anne veya babanın izni olmadan ebeveynlere ait 
arabayı kullanmak 84.6 15.4 65.1 34.9 82.4 17.6 

12 Riskli cinsel ilişkiye girmek  84.1 15.9 51.7 48.3 84.8 15.2 
13 Emniyet kemeri takmadan araba kullanmak 55.4 44.6 48.3 51.7 65.4 34.6 
14 Kumar oynamak 82.0 18.0 51.5 48.5 86.9 13.1 
15 Sarhoş birisinin kullandığı arabaya binmek 57.0 43.0 59.2 40.8 74.3 25.7 
16 Sigara kullanmak 65.3 34.7 58.7 41.3 80.8 19.2 
17 Hız sınırını aşarak araba kullanmak 71.6 28.4 9.9 90.1 66.4 33.6 
18 Başkalarıyla fiziksel kavgalara girişmek 62.5 37.5 55.5 44.5 55.6 44.4 
19 Gece eve geç gelmek 22.3 77.7 3.7 96.3 44.1 55.9 
20 Cinsel tacizde bulunmak 97.0 3.0 54.7 45.3 93.7 6.3 
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21 İçkili araba kullanmak 89.4 10.6 79.7 20.3 93.7 6.3 
22 Otostop yapmak 50.1 49.9 87.5 12.5 78.5 21.5 
23 Arabada emniyet kemeri takmamak 24.3 75.7 49.3 50.7 63.8 36.2 
24 Alkollü içki kullanmak 40.0 60.0 7.7 92.3 73.8 26.2 

25 Tehlikeli sporlar (dağcılık, su kayağı, rüzgar 
sörfü, dalgıçlık) yapmak 59.5 40.5 35.5 64.5 61.2 38.8 

26 Sınavda kopya çekmek* 20.3 79.7 61.6 38.4 35.4 64.6 
27 Uyuşturucu madde kullanmak* 95.4 4.6 51.7 48.3 95.8 4.2 
28 İntihar girişiminde bulunmak* 94.2 5.8 94.9 5.1 91.1 8.9 

* Bu maddeler Bayar ve Sayıl’ın (2005) geliştirdikleri Risk Alma Davranışı 
Ölçeği’nde yer almamaktadır. 

4.3. Risk alma davranışında kültürlerarası farklılıklar  
Gençlerin risk alma davranışlarıyla ilgili cinsiyet ve kültürlerarası farklılıkları 
incelemek üzere, 3 (Kültür: Ankara, Toronto ve Priştina) X 2 (Cinsiyet: Kız ve 
Erkek) ANOVA kullanılmıştır. Kültür [F (2,1145) = 32.93, p < 0.001, η2 = 
0.05] ve cinsiyet [F(1,1145) = 161.47, p < 0.001, η2 = 0.12] temel etkileri 
anlamlı bulunmuştur. Aynı zamanda, kültür ve cinsiyet ortak etkisi de anlamlı 
düzeydedir [F (2,1145) = 11.02, p < 0.001, η2 = 0.02]. Risk alma davranış 
sıklığı her ne kadar üç kültürde de düşük olarak gözlense de, bulgular Toron-

to örnekleminde ( X = 1.99, SD = 0.43), Ankara ( X = 1.78, SD = 0.39) 

ve Priştina ( X = 1.68, SD = 0.54) örneklemlerine kıyasla, daha yüksek risk 
alma davranışı sergilendiğini ortaya koymuştur. Cinsiyet açısından bakıldı-

ğında ise erkek öğrencilerin risk alma davranışlarının ( X = 2.04, SD = 

0.65) kız öğrencilerin risk alma davranışlarından ( X = 1.52, SD = 0.37) 
daha yüksek olduğu gözlenmiştir. 

Ortak etki ortalamalarının karşılaştırılmasından elde edilen sonuçlar, Toron-

tolu kız öğrencilerin ( X = 1.92, SD = 0.39), Ankaralı ( X = 1.68, SD = 

0.32) ve Priştinalı ( X  = 1.52, SD = 0.37) kız öğrencilerden daha fazla risk 
aldığını ortaya koymuştur. Buna koşut bir biçimde, Torontolu erkek öğrenci-

ler ( X = 2.12, SD = 0.46) de, Ankaralı erkek öğrenciler ( X  = 1.99, SD = 

0.44) ve Priştinalı erkek öğrenciler ( X = 2.02, SD = 0.65) ile karşılaştırıldı-
ğında, en yüksek düzeyde risk alma davranışı göstermektedirler. Ayrıca, 
Priştinalı kız öğrencilerin, Ankaralı kız öğrencilerden anlamlı düzeyde daha 
düşük risk alma davranışı sergiledikleri de gözlenmiştir. Ancak, kız öğrenci-

lerden farklı olarak, Priştinalı erkek öğrencilerin ( X  = 2.02, SD = 0.65) risk 
içeren eylemlere katılımı daha yüksek düzeydedir. 
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Tartışma ve Sonuç 
Daha önceki çalışmalara benzer bir biçimde (Byrnes vd. 1999), toplulukçu ya 
da bireyci bir kültürün üyesi olmaya bağlı olarak, uygulanan risk alma ölçeğin-
de bir cinsiyet farkı açıkça görülmüştür. Kültür ve cinsiyete dayalı bu farklılığın 
olası nedenlerinden birini, kültürel bağlamı belirleyen anket sonuçlarıyla da 
desteklendiği üzere, ebeveynlerin yanlış davranışa karşı yaklaşımları ve yeğle-
dikleri yaptırımlarda aramak mümkündür (bk. Tablo 5). 

Torontolu ebeveynlerin yarısından fazlası, çocuklarının yanlış bir davranışına 
karşı tepkilerini sözel tacizle (bağırma, sövme, aşağılama, vb.) ifade etmektedir-
ler. Oysa Ankaralı ve Priştinalı ebeveynler çocuklarıyla, özellikle kızlarıyla, ko-
nuşma ya da onları ikna etme yollarına başvurmakta ve zıtlaşmayı ya da isyan-
kârlığı provoke etmeden gençlerin toplum normlarına uyumlu davranmalarını 
sağlamaktadırlar. Ayrıca, otoriter ebeveynlerin, özellikle otoriter bir baba figü-
rünün olması (Torontolu ve Priştinalı ebeveynler arasında % 30-33), bazı öğ-
rencilerin ebeveynlerine yabancılaşmalarında bir etken olabilir. Bu ebeveynler, 
kuralların ihlal edilmesi durumunda genellikle oğullarına karşı sözel taciz ya da 
yasaklama gibi yaptırımlar uygulamaktaydılar. 

Ancak bu tür tutumları üç kültür için de geçerli olabilecek olumsuz ebeveyn 
davranışları şeklinde yorumlamamaya dikkat edilmelidir, çünkü toplulukçu 
kültürlerde otoriter ebeveynler “kötü” ya da “soğuk” olarak algılanmayabilirler. 
Yine bu konudaki çalışmalar, bireylerin birbirine bağlılığının ön plana çıktığı 
kültürlerde, örneğin toplulukçu kültürlerde olduğu üzere, otoriter ebeveynleri, 
“olumsuz etkiler”, “psikolojik endişe durumu” ve “olumsuz aile dinamiği” ile 
ilişkilendirmektedir (Sorkhabi 2005: 554). 

Diğer taraftan, üç kültürde de “demokratik” yaklaşımı benimsemiş çok sayı-
da ebeveynin bulunması, kültürlerarası anlamlı bir farklılığa dikkati çekmek-
tedir. Örneklemdeki Priştinalı aileler, Ankaralı ailelere kıyasla daha gelenek-
sel bağlara sahip olup “demokratik” ebeveyn sıralamasında en düşük değer-
leri göstermişlerdir. Üç kültürün en “demokratik” ebeveynleri Ankaralılar 
olmakla birlikte Ankara örnekleminde geleneksel otoriter ebeveynler de az 
değildir. Türkiye ve Amerika’da geç ergenlik döneminde kimlik gelişimini 
karşılaştırmalı olarak inceleyen bir çalışma (Taylor ve Oskay 1995) Türk 
ebeveynlerin Amerikalı ebeveynlerden daha otoriter olduklarını ortaya koy-
muştur. Batıdaki modern yaklaşımların benimsenmesiyle ülkemizde son 
zamanlarda ortaya çıkan “demokratik” ebeveynler, Türkiye’nin geçiş döne-
mindeki bir toplum olduğunun bir göstergesidir (Sümer ve Güngör 1999). 
Toronto örnekleminde ise ailelerin en az yarısında, ebeveynlerden birinin ya 
da her ikisinin otoriter davranışları benimsedikleri görülmüştür. Bu durum, 
İngilizce konuşan Kanadalıları konu edinmiş olan araştırmalarda da belirtildi-
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ği üzere, göçmenlerden oluşan bir toplumda aile değerlerini koruma endişe-
sinin bir yansıması olabilir (Benjamin vd. 2001: 205). 

Priştinalı kız öğrenciler, ebeveyn ile en fazla iletişimde bulunan grup olup ge-
nelde aileleri ile ilişkilerini “mükemmel” olarak nitelendirmelerine rağmen an-
neleriyle daha yakın ilişki içinde (% 62.5) olduklarını ifade etmişlerdir (bk. 
Tablo 5). Bu durum, Kosova’daki aile ilişkilerinin araştırılması gereken bir konu 
olabileceğini düşündürmektedir. Ebeveyn ile ilişkilere verilen “mükemmel” 
yanıtı oranı, Ankaralı öğrenciler arasında bir düşüş göstererek Torontolu öğ-
rencilerde en düşük düzeyde kalmaktadır. Toronto örnekleminde ebeveynler 
ile ilişkiler konusundaki soruya verilen yanıtların % 55 kadarı “iyi”nin ötesine 
geçememiştir. Ankaralı ve Priştinalı öğrenciler için ebeveyn-ergen ilişkisi, toplu-
lukçu kültürlere özgü “başkalarını merkez alan kişilerarası yönelim” ve kadınla-
rın bu tür bir yönelime daha fazla maruz kalmaları ile açıklanabilir (Di 
Tommaso vd. 2005: 64–65). Ankara ve Priştina örneklemlerinde bu soruya 
verilen yanıtın arkasında yatan nedenler arasında, bu kültürlerde kızların ailele-
rinin yakın gözetimi altında tutulmaları ve kızların toplumdaki hiyerarşiye bo-
yun eğerek kadınlara biçilen rolleri benimsemiş olmaları bulunabilir. Kosova 
halkı travma sonrası stres belirtilerinden hala kurtulamamış olsa da aileler, 
çocuklarıyla küçüklüklerinden itibaren geliştirdikleri yakınlığı sürdürmeye de-
vam ettirmektedirler (Cole ve Brown 2002). Bu, büyük bir olasılıkla Kosova 
örnekleminde hakim olan küçük topluluk yaşamındaki birincil ilişkilere verilen 
önemden kaynaklanmaktadır. Etnik çatışma ve tecritin grup içi ilişkileri ve bağ-
lılığı güçlendirmiş olması da bir neden olabilir. 

Risk alma davranışları verilerine de yansıyan kadının konumu, beklentileri-
mizle uyuşmaktadır. Risk alma davranışı, bireyci kültürde (Kanada) ve üç 
kültürün erkekleri arasında en yüksek düzeyde bulunmuştur (bk. Tablo 4). 
Kanadalı erkek öğrencilerin riskli davranışlara daha eğilimli oldukları, Kana-
dalı kız öğrencilerin ise bu tür davranışlarda Kosovalı ve Türk kız öğrencileri 
geride bıraktıkları gözlenmiştir. Bu durum okulda yaşanılan disiplin sorunla-
rında da görülmektedir. Bu tür cezalarda Kanadalı öğrenciler başı çekmekte, 
onları Kosovalı erkek öğrenciler izlemektedir (bk. Tablo 3). Torontolu örnek-
lem grubu ile ilgili bu bulguların “Batılı bireyciliğe özgü ben merkezcilik” den 
(Di Tommaso vd. 2005: 64) kaynaklandığı düşünülebilir. 

Daha detaylı araştırmalar gerektiren, Kosovalı erkek öğrenciler arasındaki 
risk alma eğiliminin nedenleri, ebeveynlerin sorunlara yaklaşımı ya da ergen-
lerin çocukluklarında geçirdikleri travmalar nedeniyle ebeveynlere yabancı-
laşmaları da olabilir (Almqvist ve Broberg 2003). Bir başka neden olarak da 
etnik ayırımcılık akla gelmektedir. Türk erkek öğrenciler arasındaki risk alma 
eğilimi, erkek üniversite öğrencilerinin heyecan arama ölçeğinde yüksek 
puan aldığı bir başka araştırma ile de desteklenmektedir (Öngen 2007). 
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Priştinalı öğrencilerin neredeyse yarısının ailelerinin onaylamadığı kişilerle 
arkadaşlık etmemesi (bk. Tablo 4), dolayısıyla ilişki kurdukları arkadaşlarını 
başlarını derde sokmayacak insanlar arasından seçme olasılığı, bu gruptaki 
düşük risk alma davranışlarına bir başka açılım getirmektedir. 

Cinsiyet açısından bakıldığında, Ankaralı ve Priştinalı kız öğrencilerin, ebe-
veynleriyle yoğun ilişkilerine karşın, erkek öğrencilere kıyasla, arkadaşları ile 
daha az ilişkileri bulunmaktadır (bk. Tablo 3). Bu durumun, kadını eve bağ-
layan ve daha aile merkezci kılan Müslüman kültürün toplulukçu değerlerin-
den kaynaklandığı düşünülmektedir. Öğrencilerin, hemcinsleri ve karşı cinsle 
olan ilişkileri hakkındaki yanıtları, bu bulguyu desteklemektedir. Torontolu 
öğrencilerin çoğunluğu, her iki cinsle de olan ilişkilerini “iyi” olarak değer-
lendirmekle birlikte karşı cinsle daha yakın ilişkiler içinde olduklarını belirt-
mişlerdir (bk. Tablo 3). Bu eğilim kendi hemcinsleri ile açık ya da gizli bir 
rekabeti düşündürmektedir. Aynı durum Ankaralı öğrenciler için de geçerliy-
ken, Priştinalı kız öğrenciler hemcinsleri ile daha iyi ilişkiler geliştirdiklerini 
ancak karşı cinsle olan ilişkilerinde daha çekingen olduklarını ifade etmişler-
dir. Bu durum, Kosova kültüründe kadının statüsüne ilişkin normlardan kay-
naklanabilir. Priştinalı erkek öğrenciler ise tam tersi bir durum sergileyerek, 
Torontolu ve Ankaralı erkek öğrenciler gibi, hemcinsleri ile olan ilişkilerinde 
daha az rahat olduklarını belirtmişlerdir. Ancak, “arkadaşlık dinamiği”, kül-
türden kültüre farklılık gösterebileceği (Benjamin vd. 2001: 204) için bu ra-
porların dikkatle ele alınmasında fayda vardır. 

Öğrencilerin neredeyse tamamı, geçmişte ya da halihazırda, kız/erkek arka-
daş edinerek duygusal bir ilişkiye girmiştir (bk. Tablo 3 ve 4). Priştina örnek-
lemindekiler, diğerleri ile kıyaslandığında, karşıt cinsle yaşadıkları iyi ilişkilere 
rağmen, duygusal ilişkiye girme konusunda oldukça çekingen davranmışlar-
dır. Ankaralı ve Torontolu öğrencilerin de yalnızca % 42’si araştırma sırasın-
da duygusal bir ilişkilerinin olduğunu söylemiştir. Kent yaşamında ve yüksek 
sosyo-ekonomik düzeydeki Türk öğrenciler arasında kız/erkek arkadaşa sahip 
olmak kabul edilen bir durum olmakla birlikte (Bayar ve Sayıl 2005: 675), 
Türk öğrencilerin bu duygusal ilişkiyi cinsel boyuta taşıma ihtimali oldukça 
düşüktür. Evlilik bağı dışında cinselliği engelleyerek bekarete bir değer yükle-
yen (Cindoğlu 1997) ataerkil uygulamalar ve İslami değerler kadının cinselli-
ğini denetim altında tutmaktadır (Duyan ve Duyan 2005, İlkkaracan 1998). 
Evlilik öncesi cinsellikten kaçınma, Türk üniversite öğrencilerinin sağlık riskle-
rine ilişkin bir çalışma ile de desteklenmektedir. Bu çalışma, üniversite öğren-
cilerinin yalnızca yaklaşık % 25’inin cinsel ilişki yaşadığını ve bu grubun ne-
redeyse yarısının bu konudaki bilgisizlikleri nedeniyle cinsel ilişki sırasında 
korunmayı ihmal ettiklerini ortaya koymuştur (Bülbül vd. 2008). Bu nedenle, 
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ölçekteki riskli cinsel ilişkiye girme maddesindeki en düşük oranlar Türk ve 
Kosova kültürlerinde görülmüştür. 

Priştina örneklem grubunun alkol, sigara ve uyuşturucu kullanımı ile ilgili 
ölçek maddelerinde en düşük oranda kalmasında (bk. Tablo 3 ve 4), bu 
öğrencilerin yaşamış ya da yaşamakta oldukları yerleşim biriminin bir etkisi 
olması mümkündür. Bu durum, topluluk üyeleri üzerinde güçlü bir toplumsal 
denetim olduğunu ve ebeveynlerin çocuklarını yakından takip ettiğini akla 
getirmektedir. Ayrıca, ebeveynlerin düşük eğitim ve düşük sosyo-ekonomik 
seviyelerine rağmen, sözel taciz ve fiziksel cezalar (çoğunlukla dayak) 
Priştinalı ailelerde en düşük düzeyde görülmektedir (bk. Tablo 5). Bu da, 
dikkati bir kez daha araştırılması gereken Kosova aile yapısına çekmektedir 
çünkü Türkiye’de yapılmış olan bir araştırma (Burcu 2003) olumsuz aile 
dinamiğinin neticelerini gözler önüne sermektedir. Söz konusu çalışma, kırsal 
kesimden göç etmiş, muhafazakar ve düşük sosyo-ekonomik gruba giren 
ailelerden gelen ve hem çalışıp hem okuyan çocukların, evlerinde ve işyerle-
rinde maruz kaldıkları dayak ve sözel taciz ile başa çıkabilmek için çareyi 
madde kullanımında (tiner, eroin, esrar) bulduklarını ortaya koymaktadır. Bu 
eğilim, Türkiye’de özellikle düşük sosyo-ekonomik düzeydeki muhafazakar 
ailelerde çocuklara fiziksel şiddet uygulamanın bir norm haline geldiğini, 
ancak daha yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerde bu şiddetin azaldı-
ğını gösteren sınırlı sayıda yayınla da desteklenmektedir. 

Öte yandan, belirli kısıtlamalar bu çalışmanın sonuçlarının genelleştirilmesini 
etkileyebilir. Öncelikle, seçilen örneklemler söz konusu kentlerdeki kız ve 
erkek öğrencilerin tamamını temsil etmemektedir. Ayrıca, katılımcıları sosyo-
ekonomik statülerine ve demografik niteliklerine göre belirlemek de mümkün 
olmamıştır. Örneğin, Ankaralı örneklem grubu, Türkiye’de yürütülen diğer 
çalışmalarda da olduğu üzere (Selçuk vd. 2005: 9) yalnızca üniversite birinci 
sınıf öğrencisi olma kriterine göre seçilmiştir. Eğer bu araştırma Ankara’nın 
ekonomik açıdan yoksun semtlerindeki geç ergenler arasında gerçekleşmiş 
olsaydı sonuçlar farklı çıkabilirdi. Bunun yanısıra, bulguların bazıları, Ankara-
lı örneklem grubunun otostop ile ilgili maddesine ilişkin bulgularda olduğu 
üzere, vakaya özgü olabilir. Otostop yapma sıklığının Ankara’daki bir üniver-
site için yüksek çıkma nedeni araştırıldığında, bunun aslında çok da şaşırtıcı 
olmadığı anlaşılmıştır. Kampus ile kent arasındaki ücretsiz servisin kaçırılması 
ve ulaşıma para harcama imkânının sınırlı olması gibi nedenlerle, genelde 
üniversite personelinden ya da kampus girişinde denetimden geçmiş birinin 
aracında otostop yapmanın aslında pratik ve çok da riskli olmayan bir çözüm 
olduğu görülmüştür. 

Çeşitli çalışmalarda da dikkat çekildiği üzere, tek yöntemle ya da kişisel beyana 
dayalı yöntem yolu ile veri toplama da çalışmanın yapısal geçerliliğini etkile-
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mektedir. Ancak, kişisel beyana dayalı veri toplamanın, katılımcının kimliği 
saklı kaldığı sürece, hassas konularda daha rahat cevap verilmesini sağladığı 
için, örneğin, toplumsal beğenirlik yanlılığının ortadan kalkması gibi, kendine 
özgü yararları da bulunmaktadır. Bununla birlikte, bu çalışmada elde edilen ön 
bulgular derinlemesine görüşmelerle deşilerek ve daha sonra alanda, gözlemle 
birlikte yeniden anketler veya ölçekler uygulanarak irdelenebilseydi, belki de, 
kültürel bağlamla ilgili daha tatmin edici sonuçlar elde edilebilirdi. 

Bu araştırmanın bireycilik ve toplulukçuluk boyutlarını içeren kısıtlamaları ay-
rıntılı olarak Fiske (2002) tarafından incelendiği için, burada bu konulara deği-
nilmeyecektir. Bu tür kısıtlamalara rağmen, bu çalışmanın çatısını oluşturan 
“toplulukçu-bireyci” kültürel boyutu, kültürel bağlamın değerlendirilmesinde 
başvurulan yaygın bir karşılaştırma aracı olarak kalmaya devam etmektedir. 

Sonuç olarak, örneklem grubundaki üniversite öğrencileri arasında görülen 
risk alma davranışı sıklığındaki kültürel farklılıklara katkıda bulunan faktörler-
de, küçük ve kapalı (ya da soyutlanmış) topluluklara (Kosova’da olduğu 
üzere) özgü aile ilişkileri öne çıkmaktadır. Kültürel faktörlere ek olarak, katı-
lımcıların kişilik farklılıkları da örneklemde ortaya çkan heyecan arayıcı dav-
ranışlarındaki farklılıklar üzerinde etkili olmuş olabilir. 

Bu saptama, toplumsal denetimin ve sınırları belirlenmiş aile rollerinin birliği 
sağladığı topluluklardaki birincil ilişkilerle ilgili sosyolojik çalışmalarla uyum-
ludur. Böyle bir ortamda birey, kurallardan sapma ya da bu kuralları ihlal 
etme durumunda toplumdaki itibarını kaybetmektedir. Toplumsal denetime 
ve otoriteye sorgulamadan uyma gerekliliği ebeveyn-çocuk ve akran ilişkile-
rini etkilemektedir. Özellikle Türkiye’deki Balkan göçmeni cemaatlerinde 
gözlendiği üzere, kız çocuklarından beklenilen itaata karşılık ebeveynlerin 
onlara gösterdikleri koruyucu şefkat, araştırmaya açık olmakla birlikte, muh-
temelen, bu topluluklardaki ergen kızlar arasında görülebilecek risk alma 
davranışlarını da engellemektedir. Bu durum, Kandiyoti’nin (1988) bir dö-
nem önerdiği “ataerkil pazarlık” kavramını akla getirmektedir; buna göre, 
erkeğe boyun eğmeyi ve bağımlı olmayı kabul eden kadın, bunun karşılığın-
da erkeğin koruması ve desteği ile birlikte sosyal meşruiyyeti de kazanır. 
Oysa, Kanada’da olduğu gibi, bireyciliğin, eğitim sistemi ve kitle iletişim 
araçlarıyla teşvik edildiği toplumlarda, akran gruplarında kolaylıkla edinilebi-
len ve ergenin statüsünü artıran alternatif davranış biçimlerine kız çocuklar 
daha fazla maruz kalabilmektedir. Öte yandan, hem toplulukçu hem de bi-
reyci kültürlerde ergen erkeğe, onun “delikanlı” olması ya da testosteron 
hormonu ile yönetildiği anlayışıyla, daha toleranslı davranılmaktadır. 

Ancak, örneklem gruplarından elde edilen bulgulara göre, küçük ve tutucu 
toplumlarda yaşayan erkek ergenlerin, kızlarla aynı denetim baskısını hisse-
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derek erkeklik göstergesi sayılan risk taşıyıcı davranışları bu parametreler 
dahilinde yeniden tanımlandırdıklarını ileri sürmek mümkündür. 

Özetlemek gerekirse, bu çalışmanın toplumsal cinsiyet boyutuna ilişkin bul-
gular, kız öğrencilerin, erkeklere kıyasla, risk almaktan kaçındıklarını ve nite-
lik açısından kültürden kültüre değişen kişilerarası ilişkilere daha açık oldukla-
rını ortaya koymuştur. Örneklem grubundaki her iki cinsiyetle ilgili sonuçlar, 
“bireyci” ucunda Kanadalıların, “toplulukçu” ucunda da Kosovalıların bu-
lunduğu olası bir bireyci-toplulukçuluk süremine (continuum) dikkat çekmek-
tedir. Türkler, risk alıcı etkinliklerde İngilizce konuşan “bireyci” Kanadalılarla 
daha fazla özdeşleşirken, ebeveynlerle ilişkiler ve normlara uyan davranışlar 
açısından ise “toplulukçu” Müslüman Kosovalılarla daha fazla özdeşim kur-
muşlardır. Bu sonuç, metropollerde yaşayan yüksek eğitimli Türk gençlerinde 
hem bireyci hem de toplulukçu özelliklerin birarada barındığını öne süren 
Türk sosyal psikologlarının görüşünü desteklemektedir. Bununla birlikte, 
Kosovalı öğrenciler arasında bazı risk alma davranışlarının görülme sıklığı, 
savaş sonrası Kosova kültüründe ortaya çıkan bireyci bir çizginin işareti de 
olabilir. Bu durum, bölgede yaşayan bilim insanlarının yürütecekleri daha 
ileri düzeyde araştırmalara ve evrensel bir dilde yapacakları yayınlara gerek-
sinimi ortaya çıkarmaktadır. 
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Tablo 5: Ebeveyn Yaklaşımı, Ebeveynle İlişkiler ve Yaptırım Türlerinin Ankara, 
Toronto ve Priştina Örneklemlerine Göre Frekans Dağılımı Özeti 

DEĞİŞKENLER ANKARA (n: 395) TORONTO (n: 375) PRİŞTİNA (n: 381) T %↓ K % E % T %↓ K % E % T %↓ K % E % T %↓ 
Ebevenlerin ikisi de otoriter  8 3.0 8 6.2 16 4.1 45 17.9 16 12.9 61 16.3 42 16.4 25 20.0 67 17.6 144 12.5 
Ebevenlerin ikisi de demokratik  166 62.7 74 56.9 240 60.8 129 51.4 68 54.8 197 52.5 126 49.2 60 48.0 186 48.8 623 54.1 
Anne demokratik /Baba otoriter  47 17.7 31 23.9 78 19.7 39 15.5 24 19.4 63 16.8 40 15.6 17 13.6 57 15.0 198 17.2 
Anne otoriter /Baba demokratik  37 14.0 12 9.2 49 12.4 31 12.4 13 10.5 44 11.7 24 9.4 7 5.6 31 8.1 124 10.8 
İkisi de ilgisiz                  7 2.6 5 3.8 12 3.0 7 2.8 3 2.4 10 2.7 24 9.4 16 12.8 40 10.5 62 5.4 

An
ne

yle
 ili
şk

ile
r 

Orta 21 7.9 18 13.8 39 9.9 24 9.6 11 8.9 35 9.3 14 5.5 9 7.2 23 6.1 97 8.4 

İyi 119 44.9 56 43.1 175 44.3 134 53.4 70 56.5 204 54.4 82 32.0 55 44.0 137 35.9 516 44.8 

Mükemmel 125 47.2 56 43.1 181 45.8 93 37.1 43 34.7 136 36.3 160 62.5 61 48.8 221 58.0 538 46.8 

Ba
ba

yla
 ili
şk

ile
r 

Orta 46 17.4 41 31.5 87 22.0 52 20.7 23 18.5 75 20.0 21 8.2 13 10.4 34 8.9 196 17.0 

İyi 113 42.6 49 37.7 162 41.0 136 54.2 70 56.5 206 54.9 82 32.0 51 40.8 133 34.9 501 43.5 

Mükemmel 106 40.0 40 30.8 146 37.0 63 25.1 31 25.0 94 25.1 153 59.8 61 48.8 214 56.2 454 39.5 

An
ne

 ol
um

su
z d

av
ran

ışa
 

İlgisiz 6 2.3 5 3.8 11 2.8 14 5.6 9 7.3 23 6.1 23 9.0 13 10.4 36 9.5 70 6.1 
Fiziksel olarak 
cezalandı-
rır(tokat,vb)  

5 1.9 2 1.5 7 1.8 2 0.8 2 1.6 4 1.1 4 1.6 1 0.8 5 1.3 16 1.4 

Ergenin davranışını 
kısıtlar 14 5.3 6 4.6 20 5.0 28 11.2 18 14.5 46 12.3 25 9.8 21 16.8 46 12.1 112 9.7 

Sözlü cezalandı-
rır(bağırma, küfür) 58 21.9 41 31.5 99 25.1 144 57.3 67 54.0 211 56.3 35 13.6 29 23.2 64 16.8 374 32.5 

Hatalı davranışı 
ergenle konuşur 182 68.6 76 58.5 258 65.3 63 25.1 28 22.6 91 24.2 169 66.0 61 48.8 230 60.3 579 50.3 

Ba
ba

 ol
um

su
z d

av
ran

ışa
 

İlgisiz 11 4.2 12 9.2 23 5.8 28 11.2 13 10.5 41 10.9 28 10.9 14 11.2 42 11.1 106 9.2 
Fiziksel olarak 
cezalandı-
rır(tokat,vb)  

3 1.1 1 0.8 4 1.0 4 1.6 2 1.6 6 1.6 2 0.8 7 5.6 9 2.4 19 1.7 

Ergenin davranışını 
kısıtlar 13 4.9 6 4.6 19 4.8 22 8.8 17 13.7 39 10.4 31 12.1 27 21.6 58 15.2 116 10.1 

Sözlü cezalandı-
rır(bağırma, küfür) 74 28.0 44 33.9 118 29.9 141 56.1 69 55.7 210 56.0 45 17.6 31 24.8 76 19.9 404 35.1 

Hatalı davranışı 
ergenle konuşur 164 61.9 67 51.5 231 58.5 56 22.3 23 18.5 79 21.1 150 58.6 46 36.8 196 51.4 506 43.9 

Açıklamalar 
*  Örneklemdeki öğrencilerin anadillerine göre seçtikleri anketlerden anlaşıldığı üzere. 

**  Bu çalışmanın yazarlarından birisinin Kosova’da olduğu dönemde oluşturulan örnekleme 
uygulanan ölçek ve anket Priştina’da hazırlanmışır. 

*** Priştina’da eğitimi de etkileyen geçmişteki ayrımcı uygulamalar nedeniyle öğrencilere anket-
leri kendi anadillerinde yanıtlama seçeneği sunulmuştur. 
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Abstract: In this cross-cultural study, a risk-taking scale constructed 
by Bayar and Sayıl (2005), was administered together with a survey to 
determine cultural context, on a total sample of 1151 Turkish, Cana-
dian, and Kosovar university students aged 17–22. The potentially 
dangerous, life-threatening or health-compromising reckless activities – 
which involve thrill-seeking, physically daring actions or rule breaking 
– observed among adolescents were examined in individualist (Cana-
dian) and collectivist (Turkish and Kosovar) cultures for cultural and 
gender differentials. Results revealed that the English-speaking Cana-
dian sample showed higher risk-taking behavior; the same was true for 
the males in all three countries. Overall, the Torontian and the Pristi-
nian samples revealed near-polar opposites on the individualist-
collectivist continuum, for both sexes, with the Ankarites positioned 
midway. The Ankarites identified with the “individualist” Torontians 
only in risk-taking activities but more with the “collectivist” and Muslim 
Pristinians in parental bonding and normative behavior. 
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Аннотация: Данное исследование, носящее межкультурный характер, 
проводилось методом применения к турецким, канадским и косовским 
студентам в возрасте от 17 и до 22 лет общим количеством 1151 
человек, разработанного Баяр и Сайылом (2005) измерения 
рискованного поведения и анкеты, направленной на выявление 
культурного контекста. В исследовании рассмотрено какие формы 
принимает рискованное поведение, включающее в себя характерный 
для подростков поиск острых ощущений, требующая физической 
храбрости, потенциально опасная, угрожающая жизни или вредная для 
здоровья деятельность, при индивидуальной (Канада) и коллективной 
культуре (Турция, Косово); а также в зависимости от половой 
принадлежности. Результаты показали, что у канадских студентов по 
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поведения. Точно также студенты мужского пола в трех городах больше 
берут риска на себя, чем студентки. В общем, сравнение между Торонто 
и Приштиной показало, что они отражают прямо противоположные 
особенности с точки зрения отношения "индивидуалист-общественник", 
характерное для обоих полов. Студенты Анкары находятся больше 
посередине: с точки зрения принятия рискованной деятельности похожи 
на "индивидуалистов" Торонто, с точки зрения отношений с родителями 
и нормативного поведения являются мусульманами и схожи с 
«общественными» студентами Приштины. 
 
Ключевые Слова: студенты университета, межкультурье, общественная 
культура, индивидуалистическая культура, риск, турецкий, канадский, 
косовский. 

 

                               
∗  Профессор, университет Хажеттепе, кафедра социологии/АНКАРА 

arikang@hacettepe.edu.tr. 
∗∗  Доцент, университет Хажеттепе, кафедра социологии/АНКАРА 

tpoyraz@hacettepe.edu.tr 
∗∗∗  Доктор, кафедра социологии, университет восточного Онтарио/КАНАДА 

secilerdogan2003@gmail.com 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /00230
    /00254
    /00333
    /04b03
    /04b08
    /04b09
    /04b11
    /04b20
    /04b21
    /04b24
    /04b30
    /1942report
    /AachenBT-Bold
    /AachenBT-Roman
    /AcademyEngravedLetPlain
    /Academy-Italic
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AFuturaOrtoBold
    /AGA-Arabesque
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /AJensonPro-Bold
    /AJensonPro-BoldIt
    /AJensonPro-It
    /AJensonPro-LtIt
    /AJensonPro-Regular
    /Albertus-Bold
    /Albertus-ExtraBold
    /Albertus-Medium
    /AlbertusMedium-Italic
    /Aldine401BT-BoldA
    /Aldine401BT-BoldItalicA
    /Aldine401BT-ItalicA
    /Aldine401BT-RomanA
    /Aldine721BT-Bold
    /Aldine721BT-BoldItalic
    /Aldine721BT-Italic
    /Aldine721BT-Light
    /Aldine721BT-LightItalic
    /Aldine721BT-Roman
    /Algerian
    /AlgerianBasD
    /AlgerianD
    /AliSirNevayiCeviri
    /AllegroBT-Regular
    /AlternateGothicNo2BT-Regular
    /AmazoneBT-Regular
    /AmazonRegularSWFTE
    /AmbassadoreType-Italic
    /AmeliaBT-Regular
    /AmericanaBT-Bold
    /AmericanaBT-ExtraBold
    /AmericanaBT-ExtraBoldCondensed
    /AmericanaBT-Italic
    /AmericanaBT-Roman
    /AmericanGaramondBT-Bold
    /AmericanGaramondBT-BoldItalic
    /AmericanGaramondBT-Italic
    /AmericanGaramondBT-Roman
    /AmericanTextBT-Regular
    /AmericanUncD
    /AmerigoBT-BoldA
    /AmerigoBT-BoldItalicA
    /AmerigoBT-ItalicA
    /AmerigoBT-MediumA
    /AmerigoBT-MediumItalicA
    /AmerigoBT-RomanA
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /AntiqueOlive
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOliveCompact-Regular
    /AntiqueOlive-Italic
    /AppleGaramond
    /AppleGaramond-Bold
    /AppleGaramond-BoldItalic
    /AppleGaramond-Italic
    /AppleGaramondLight
    /AppleGaramondLight-Italic
    /AquilineTwo
    /ArabDancesMediumItalic
    /Arabian-Normal
    /ARABICFONT
    /ArabicKufiOutlineSSK
    /ArabicKufiSSK
    /ArabicNaskhSSK
    /ArabicRiyadhSSK
    /ArabicZibaSSK
    /ArapaTDK
    /Arapca3
    /Arapca-osmanlica
    /ArapcaTDK3
    /ArapcaTDK4
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialTur
    /ArialTur-Bold
    /ArialTur-BoldItalic
    /ArialTur-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /ArnoldBoeD
    /ArnoPro-Bold
    /ArnoPro-BoldCaption
    /ArnoPro-BoldDisplay
    /ArnoPro-BoldItalic
    /ArnoPro-BoldItalicCaption
    /ArnoPro-BoldItalicDisplay
    /ArnoPro-BoldItalicSmText
    /ArnoPro-BoldItalicSubhead
    /ArnoPro-BoldSmText
    /ArnoPro-BoldSubhead
    /ArnoPro-Caption
    /ArnoPro-Display
    /ArnoPro-Italic
    /ArnoPro-ItalicCaption
    /ArnoPro-ItalicDisplay
    /ArnoPro-ItalicSmText
    /ArnoPro-ItalicSubhead
    /ArnoPro-LightDisplay
    /ArnoPro-LightItalicDisplay
    /ArnoPro-Regular
    /ArnoPro-Smbd
    /ArnoPro-SmbdCaption
    /ArnoPro-SmbdDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalic
    /ArnoPro-SmbdItalicCaption
    /ArnoPro-SmbdItalicDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalicSmText
    /ArnoPro-SmbdItalicSubhead
    /ArnoPro-SmbdSmText
    /ArnoPro-SmbdSubhead
    /ArnoPro-SmText
    /ArnoPro-Subhead
    /ArrusBT-Black
    /ArrusBT-BlackItalic
    /ArrusBT-Bold
    /ArrusBT-BoldItalic
    /ArrusBT-Italic
    /ArrusBT-Roman
    /ArsisD-Regu
    /ArsisD-ReguItal
    /AttitudeSpacedOut
    /AuroraBT-BoldCondensed
    /AuroraBT-RomanCondensed
    /AuXDotBitC
    /AuXDotBitCCompressed
    /AuXDotBitCCond
    /AuXDotBitCCondSmallCaps
    /AuXDotBitCSmallCaps
    /AuXDotBitCXtra
    /AuXDotBitCXtraBold
    /AuXDotBitCXtraSmallCaps
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Demi
    /AvantGardeITCbyBT-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /Avanti
    /AvantiBold
    /AvantiBoldItalic
    /AvenirNextLTPro-Bold
    /AvenirNextLTPro-Cn
    /AvenirNextLTPro-Demi
    /AvenirNextLTPro-DemiCnIt
    /AvenirNextLTPro-DemiIt
    /AvenirNextLTPro-It
    /AvenirNextLTPro-Regular
    /BaarSophia
    /BackhandBrush
    /BadaBoomBB
    /Baghdad13
    /BakerSignetBT-Roman
    /BalloonBT-Bold
    /BalloonBT-ExtraBold
    /BalloonBT-Light
    /Balthazar
    /BankGothicBT-Light
    /BankGothicBT-Medium
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /BauerBodoniBT-Black
    /BauerBodoniBT-BlackCondensed
    /BauerBodoniBT-BlackItalic
    /BauerBodoniBT-Bold
    /BauerBodoniBT-BoldCondensed
    /BauerBodoniBT-BoldItalic
    /BauerBodoniBT-Italic
    /BauerBodoniBT-Roman
    /BauerBodoniBT-Titling
    /Bauhaus93
    /BauhausITCbyBT-Bold
    /BauhausITCbyBT-Light
    /BauhausITCbyBT-Medium
    /BayramOrak
    /BeanTown
    /Beech
    /BellCentennialBT-BoldListing
    /BellCentennialBT-SubCaption
    /BellGothicBT-Black
    /BellGothicBT-Bold
    /BellGothicBT-Roman
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BelweBT-Bold
    /BelweBT-Light
    /BelweBT-Medium
    /BelweBT-RomanCondensed
    /BendableBRK
    /BenguiatGothicITCbyBT-Bold
    /BenguiatGothicITCbyBT-BoldItal
    /BenguiatGothicITCbyBT-Book
    /BenguiatGothicITCbyBT-BookItal
    /BenguiatITCbyBT-Bold
    /BenguiatITCbyBT-BoldItalic
    /BenguiatITCbyBT-Book
    /BenguiatITCbyBT-BookItalic
    /BenjaminRegular
    /BerkeleyBlack
    /BerkeleyBlackItalic
    /BerkeleyBold
    /BerkeleyBoldItalic
    /BerkeleyBook
    /BerkeleyBookItalic
    /BerkeleyItalic
    /BerkeleyMedium
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BernhardBoldCondensedBT-Regular
    /BernhardFashionBT-Regular
    /BernhardModernBT-Bold
    /BernhardModernBT-BoldItalic
    /BernhardModernBT-Italic
    /BernhardModernBT-Roman
    /BernhardModernStd-Italic
    /BernhardModernStd-Roman
    /BernhardTangoBT-Regular
    /Beroga
    /BertoltBrecht
    /Bharatic-Font
    /BibleScrT
    /BickhamScriptPro-Bold
    /BickhamScriptPro-Regular
    /BickhamScriptPro-Semibold
    /BilloDream
    /BinnerD
    /Bio-septic
    /BiosThree
    /BirchStd
    /Biro-Script
    /Bittersweet
    /BJFAngels
    /BlackAdderII
    /BlackadderITC-Regular
    /BlackChancery
    /Blackletter686BT-Regular
    /BlacklightD
    /BlackoakStd
    /BlackRoses
    /BlankUPF
    /BlavickeCapitals-Semi-expandedRegular
    /Bleed
    /BlippoBT-Black
    /Blobs
    /BlueDragon
    /BMbugA6
    /BMdumplingA9
    /BMmicro7A7
    /BMminiA8
    /BMpinholeA13
    /BMplainA7
    /BMpressA7
    /BMrizerA6
    /BMstampA9
    /BNNiv5000
    /Bobcat
    /BodoniBT-Bold
    /BodoniBT-BoldCondensed
    /BodoniBT-BoldItalic
    /BodoniBT-Book
    /BodoniBT-BookItalic
    /BodoniBT-Italic
    /BodoniBT-Roman
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BoereTudor
    /BoltBoldITCbyBT-Regular
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /BookmanITCbyBT-Demi
    /BookmanITCbyBT-DemiItalic
    /BookmanITCbyBT-Light
    /BookmanITCbyBT-LightItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /Boomerang
    /BoomerangItalic
    /BoringBoring
    /BoringJoined
    /BradburySans-Light
    /BradleyHandITC
    /BremenBT-Black
    /BremenBT-Bold
    /Bridgnorth
    /BrieLight
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BroadwayBT-Regular
    /Brody
    /BrodyD
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrubeckAH
    /BruceOldStyleBT-Italic
    /BruceOldStyleBT-Roman
    /Brush445BT-Regular
    /Brush738BT-RegularA
    /BrushScriptBT-Regular
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /BubbleBoy2
    /BubbleGumRockATrial
    /BubbleGumRockBTrial
    /Bubblegums
    /BulletBallsAOE
    /BulmerBT-Italic
    /BulmerBT-Roman
    /Burgoyne_Initials
    /Burtinomatic
    /Burtinomatic-DemiBold
    /BusterD
    /BuxomD
    /ByJOSSQ-DMFinBeiJing
    /Cabaletta
    /CACPinafore
    /CaflischScriptPro-Regular
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Callani
    /Calligraphic
    /Calligraphic421BT-RomanB
    /Calligraphic810BT-Italic
    /Calligraphic810BT-Roman
    /Calligraphy-Unicase
    /CalliPsoGrafia
    /CalliPsoGrafiaItalic
    /CalliPsoGrafiaMedium
    /Callistroke
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /CamelliaD
    /Camilla
    /Campanile
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /CandidaBT-Bold
    /CandidaBT-Italic
    /CandidaBT-Roman
    /CandyCaneUnregistered
    /CapacityHeavy
    /Capsuula
    /CarawayRegular
    /Cardinal-Alternate
    /Cardinal-Regular
    /CarminaBT-Black
    /CarminaBT-BlackItalic
    /CarminaBT-Bold
    /CarminaBT-BoldItalic
    /CarminaBT-Light
    /CarminaBT-LightItalic
    /CarminaBT-Medium
    /CarminaBT-MediumItalic
    /Caslon224ITCbyBT-Bold
    /Caslon224ITCbyBT-BoldItalic
    /Caslon224ITCbyBT-Book
    /Caslon224ITCbyBT-BookItalic
    /Caslon540BT-Italic
    /Caslon540BT-Roman
    /CaslonBT-Bold
    /CaslonBT-BoldItalic
    /CaslonOldFaceBT-Heavy
    /CaslonOldFaceBT-Italic
    /CaslonOldFaceBT-Roman
    /CaslonOpenfaceBT-Regular
    /Casper
    /CasperComics
    /Castellar
    /CastleT-Bold
    /CastleT-Book
    /CastleT-Ligh
    /CastleT-Ultr
    /CataneoBT-Bold
    /CataneoBT-Light
    /CataneoBT-Regular
    /CataneoBT-RegularSwash
    /CaxtonBT-Bold
    /CaxtonBT-BoldItalic
    /CaxtonBT-Book
    /CaxtonBT-BookItalic
    /CaxtonBT-Light
    /CaxtonBT-LightItalic
    /Centaur
    /Century
    /Century725BT-Black
    /Century725BT-Bold
    /Century725BT-BoldCondensed
    /Century725BT-Italic
    /Century725BT-Roman
    /Century725BT-RomanCondensed
    /Century731BT-BoldA
    /Century731BT-BoldItalicA
    /Century731BT-ItalicA
    /Century731BT-RomanA
    /Century751BT-ItalicB
    /Century751BT-RomanB
    /CenturyExpandedBT-Bold
    /CenturyExpandedBT-BoldItalic
    /CenturyExpandedBT-Italic
    /CenturyExpandedBT-Roman
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyOldstyleBT-Bold
    /CenturyOldstyleBT-Italic
    /CenturyOldstyleBT-Roman
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbookBT-Bold
    /CenturySchoolbookBT-BoldCond
    /CenturySchoolbookBT-BoldItalic
    /CenturySchoolbookBT-Italic
    /CenturySchoolbookBT-Monospace
    /CenturySchoolbookBT-Roman
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CGOmega
    /CGOmega-Bold
    /CGOmega-BoldItalic
    /CGOmega-Italic
    /CGTimes
    /CGTimes-Bold
    /CGTimes-BoldItalic
    /CGTimes-Italic
    /Chalkboard
    /Chalkboard-Bold
    /Champagne
    /Champignon
    /ChampignonAltSwash
    /ChanceryCursive
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /CharterBT-Black
    /CharterBT-BlackItalic
    /CharterBT-Bold
    /CharterBT-BoldItalic
    /CharterBT-Italic
    /CharterBT-Roman
    /Charting
    /CheltenhamBT-Bold
    /CheltenhamBT-BoldCondensed
    /CheltenhamBT-BoldCondItalic
    /CheltenhamBT-BoldExtraCondensed
    /CheltenhamBT-BoldHeadline
    /CheltenhamBT-BoldItalic
    /CheltenhamBT-BoldItalicHeadline
    /CheltenhamBT-Italic
    /CheltenhamBT-Roman
    /CheltenhamITCbyBT-Bold
    /CheltenhamITCbyBT-BoldItalic
    /CheltenhamITCbyBT-Book
    /CheltenhamITCbyBT-BookItalic
    /Chiller-Regular
    /ChiselD
    /ChopinScript
    /CityD-Bold
    /CityD-Ligh
    /CityD-Medi
    /CivitypeRegular
    /Clarendon-Bold
    /Clarendon-Book
    /ClarendonBT-Black
    /ClarendonBT-Bold
    /ClarendonBT-BoldCondensed
    /ClarendonBT-Heavy
    /ClarendonBT-Light
    /ClarendonBT-Roman
    /ClarendonBT-RomanCondensed
    /Clarendon-Condensed-Bold
    /ClarendonExtended-Bold
    /ClassicalGaramondBT-Bold
    /ClassicalGaramondBT-BoldItalic
    /ClassicalGaramondBT-Italic
    /ClassicalGaramondBT-Roman
    /CloisterBlackBT-Regular
    /CloisterOpenFaceBT-Regular
    /Cochin
    /CochinArchaic
    /Cochin-Bold
    /Cochin-BoldItalic
    /Cochin-Italic
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CommercialScriptBT-Regular
    /CompactaBT-Black
    /CompactaBT-Bold
    /CompactaBT-BoldItalic
    /CompactaBT-Italic
    /CompactaBT-Light
    /CompactaBT-Roman
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CooperBT-Black
    /CooperBT-BlackHeadline
    /CooperBT-BlackItalic
    /CooperBT-BlackItalicHeadline
    /CooperBT-BlackOutline
    /CooperBT-Bold
    /CooperBT-BoldItalic
    /CooperBT-Light
    /CooperBT-LightItalic
    /CooperBT-Medium
    /CooperBT-MediumItalic
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothicBT-Bold
    /CopperplateGothicBT-BoldCond
    /CopperplateGothicBT-Heavy
    /CopperplateGothicBT-Roman
    /CopperplateGothicBT-RomanCond
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /Coronet
    /CountdownD
    /Courier
    /Courier10PitchBT-Bold
    /Courier10PitchBT-BoldItalic
    /Courier10PitchBT-Italic
    /Courier10PitchBT-Roman
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CourierHP
    /CourierHP-Bold
    /CourierHP-BoldItalic
    /CourierHP-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Oblique
    /CrazyCreaturesBold
    /CroissantD
    /Cupertino
    /CurlzMT
    /CushingITCbyBT-Heavy
    /CushingITCbyBT-HeavyItalic
    /CzarBold
    /CzarBoldItalic
    /CzarItalic
    /CzarNormal
    /Dactylographe
    /DavidaBoldBT-Regular
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /Dayton
    /Decorated035BT-Regular
    /DellaRobbiaBT-Bold
    /DellaRobbiaBT-Roman
    /DeVinneBT-Italic
    /DeVinneBT-ItalicText
    /DeVinneBT-Roman
    /DeVinneBT-Text
    /DexGothicD
    /DextorD
    /DextorOutD
    /DicotMedium
    /DietDrCreep
    /DigifaceWide
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DingiesHeavy
    /DinosoType
    /DiskusD-Medi
    /DomBoldBT-Regular
    /DomCasualBT-Regular
    /DomDiagonalBT-Bold
    /DomDiagonalBT-Regular
    /Dopenakedfoul
    /Dopenakedfoulphat
    /Dopenakedfoulphatrelaxed
    /Dopenakedfoulrelaxed
    /DorovarFLF-Carolus
    /DorovarFLF-Italic
    /Dotum
    /DotumChe
    /DSArabic
    /DSNarrow-Extra-condensedMedium
    /Dukie01B
    /Dukie01E
    /Dukie01R
    /Dutch766BT-BoldA
    /Dutch766BT-ItalicA
    /Dutch766BT-RomanA
    /Dutch801BT-Bold
    /Dutch801BT-BoldItalic
    /Dutch801BT-ExtraBold
    /Dutch801BT-ExtraBoldItalic
    /Dutch801BT-Italic
    /Dutch801BT-ItalicHeadline
    /Dutch801BT-Roman
    /Dutch801BT-RomanHeadline
    /Dutch801BT-SemiBold
    /Dutch801BT-SemiBoldItalic
    /Dutch809BT-BoldC
    /Dutch809BT-ItalicC
    /Dutch809BT-RomanC
    /Dutch811BT-BoldD
    /Dutch811BT-BoldItalicD
    /Dutch811BT-ItalicD
    /Dutch811BT-RomanD
    /Dutch823BT-BoldB
    /Dutch823BT-BoldItalicB
    /Dutch823BT-ItalicB
    /Dutch823BT-RomanB
    /EccentricStd
    /EckmannD
    /EdwardianScriptITC
    /Egyptian505BT-Bold
    /Egyptian505BT-Light
    /Egyptian505BT-Medium
    /Egyptian505BT-Roman
    /Egyptian710BT-RegularA
    /ElegantGaramondBT-Bold
    /ElegantGaramondBT-Italic
    /ElegantGaramondBT-Roman
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EmbassyBT-Regular
    /EmpireBT-Regular
    /EnglischeSchT-Bold
    /EnglischeSchT-DemiBold
    /EnglischeSchT-Regu
    /English157BT-Regular
    /EngraversGothicBT-Regular
    /EngraversMT
    /EngraversOldEnglishBT-Bold
    /EngraversOldEnglishBT-Regular
    /EngraversRomanBT-Bold
    /EngraversRomanBT-Regular
    /EnviroD
    /ErasITC-Bold
    /ErasITCbyBT-Bold
    /ErasITCbyBT-Book
    /ErasITCbyBT-Demi
    /ErasITCbyBT-Light
    /ErasITCbyBT-Medium
    /ErasITCbyBT-Ultra
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /ErikaC
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuropeExtBold
    /EuropeExtNormal
    /EwieD
    /Exotic350BT-Bold
    /Exotic350BT-DemiBold
    /Exotic350BT-Light
    /FamilianElder
    /FamilianElderOblique
    /FamilianSon
    /FamilianSonOblique
    /Farewell
    /FelixTitlingMT
    /Feltpen
    /FencesPlain
    /FetteEngschrift
    /FFFEstudioExtended
    /FFFExtras2
    /FFFGalaxy
    /FFFGalaxyBold
    /FFFGalaxyBoldExtended
    /FFFGalaxyExtended
    /FFFGalaxyExtraBold
    /FFFGalaxyExtraBoldExtended
    /FFFHarmony
    /FFFInterface05
    /FFFInterface06
    /FFFManagerBold
    /FFFNadadorBoldCondensed
    /FFFNeostandardTrial
    /FixedMiriamTransparent
    /FlashBoy
    /FlorenceHC
    /FlyingPenguin
    /Fontdinerdotcom
    /FootlightMTLight
    /Formal436BT-Regular
    /ForteMT
    /FrakturBT-Regular
    /FrankensteinUkrainian
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothicBookC
    /FranklinGothicBookC-Italic
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothicDemiC
    /FranklinGothicDemiC-Italic
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothicHeavyC
    /FranklinGothicHeavyC-Italic
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothicITCbyBT-Book
    /FranklinGothicITCbyBT-BookItal
    /FranklinGothicITCbyBT-Demi
    /FranklinGothicITCbyBT-DemiItal
    /FranklinGothicITCbyBT-Heavy
    /FranklinGothicITCbyBT-HeavyItal
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreebooterScript
    /FreebooterScript-Alts
    /Freeform710BT-Regular
    /Freeform721BT-Black
    /Freeform721BT-BlackItalic
    /Freeform721BT-Bold
    /Freeform721BT-BoldItalic
    /Freeform721BT-Italic
    /Freeform721BT-Roman
    /Freehand471BT-Regular
    /Freehand521BT-RegularC
    /Freehand575BT-RegularB
    /Freehand591BT-RegularA
    /FreeSet
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /Freestyle
    /FreestyleScript-Regular
    /French111BT-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Froufrou
    /FrutigerConItalicTranskript
    /FrutigerConTranskriptbold
    /FrutigerConTranskript-Regular
    /ft1
    /ft11
    /ft12-Medium
    /ft13
    /ft14
    /ft15
    /ft18
    /ft19-CondensedRegular
    /ft2
    /ft20
    /ft22-Normal
    /ft24-Extra-condensedMedium
    /ft26
    /ft3
    /ft30-Medium
    /ft33
    /ft34-Bold
    /ft35-Semi-expandedBold
    /ft36
    /ft37
    /ft38
    /ft39-Normal
    /ft4
    /ft40-Roman
    /ft41-Black
    /ft43b-Bold
    /ft43n
    /ft44-Bold
    /ft46
    /ft47
    /ft48
    /ft49-Bold
    /ft50-Plain
    /ft52-Normal
    /ft53
    /ft54
    /ft55
    /ft56
    /ft57-Normal
    /ft58
    /ft59
    /ft60-Book
    /ft61-Normal
    /ft62
    /ft63
    /ft65
    /ft66-Bold
    /ft67
    /ft68-Normal
    /ft69-BoldItalic
    /ft71
    /ft72-Cyrillic
    /ft73
    /ft75
    /ft76
    /ft77
    /ft78
    /ft79
    /ft7-normal
    /ft81-Normal
    /ft82
    /ft83
    /ft84-Semi-expandedSemiBold
    /ft85
    /ft86-Plain
    /ft87
    /ft88-Normal
    /ft89-Bold
    /ft8b-Bold
    /ft8r-Roman
    /ft91-Normal
    /ft92-Bold
    /ft93
    /ft94
    /ft95
    /fts11
    /fts12
    /fts3
    /fts4
    /fts5
    /fts6
    /fts7
    /fts8
    /fts9-Normal
    /FutharkAOEInline
    /Futura
    /Futura_Condenced-Normal
    /FuturaBlackBT-Regular
    /FuturaBlackItalic
    /FuturaBlackNarrow-Bold
    /FuturaBold
    /FuturaBoldItalic
    /FuturaBook
    /FuturaBookItalic
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldCondensed
    /FuturaBT-BoldCondensedItalic
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-Book
    /FuturaBT-BookItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-ExtraBlackCondensed
    /FuturaBT-ExtraBlackCondItalic
    /FuturaBT-ExtraBlackItalic
    /FuturaBT-Heavy
    /FuturaBT-HeavyItalic
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightCondensed
    /FuturaBT-LightItalic
    /FuturaBT-Medium
    /FuturaBT-MediumCondensed
    /FuturaBT-MediumItalic
    /FuturaCondensed
    /FuturaCondensedBold
    /FuturaCondensedBoldItalic
    /FuturaCondensedExtraBold
    /FuturaCondensedExtraBold-It
    /FuturaCondensedExtraBoldItal
    /FuturaCondensedItalic
    /FuturaCondensedPlain
    /FuturaEugenia
    /FuturaEugenia-Italic
    /FuturaExtraBold
    /FuturaHeavy
    /FuturaHeavyItalic
    /FuturaItalic
    /FuturaLight
    /FuturaLightItalic
    /FuturaLtCnBTItalic
    /FuturaMdCnBTItalic
    /FuturaPlain
    /FuturaPressPress
    /Futuris-Bold
    /Futuris-BoldItalic
    /FuturisExtra-BoldCyrillic@
    /FuturisExtra-Cyrillic@
    /Futuris-Italic
    /Galathea
    /GalleriaPlain
    /GalliardITCbyBT-Bold
    /GalliardITCbyBT-BoldItalic
    /GalliardITCbyBT-Italic
    /GalliardITCbyBT-Roman
    /Gals-Bold
    /GalsLight
    /GandoBT-Regular
    /Garamond
    /Garamond-Antiqua
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Halbfett
    /Garamond-Italic
    /GaramondITCbyBT-Bold
    /GaramondITCbyBT-BoldCondensed
    /GaramondITCbyBT-BoldCondItalic
    /GaramondITCbyBT-BoldItalic
    /GaramondITCbyBT-Book
    /GaramondITCbyBT-BookCondensed
    /GaramondITCbyBT-BookCondItalic
    /GaramondITCbyBT-BookItalic
    /Garamond-Kursiv
    /Garamond-KursivHalbfett
    /GaramondNo4CyrTCY-Ligh
    /GaramondNo4CyrTCY-LighItal
    /GaramondNo4CyrTCY-Medi
    /GaramondPremrPro
    /GaramondPremrPro-It
    /GaramondPremrPro-Smbd
    /GaramondPremrPro-SmbdIt
    /Gautami
    /GCChannelFStandard
    /Gentium
    /GentiumAlt
    /GentiumAlt-Italic
    /Gentium-Italic
    /GeographicSymbolsNormal
    /Geometric212BT-Book
    /Geometric212BT-BookCondensed
    /Geometric212BT-Heavy
    /Geometric212BT-HeavyCondensed
    /Geometric231BT-BoldC
    /Geometric231BT-HeavyC
    /Geometric231BT-LightC
    /Geometric231BT-RomanC
    /Geometric415BT-BlackA
    /Geometric415BT-BlackItalicA
    /Geometric415BT-LiteA
    /Geometric415BT-LiteItalicA
    /Geometric415BT-MediumA
    /Geometric415BT-MediumItalicA
    /Geometric706BT-BlackB
    /Geometric706BT-BlackCondensedB
    /Geometric706BT-BoldCondensedB
    /Geometric706BT-MediumB
    /Geometric885BT-RegularD
    /GeometricSlab703BT-Bold
    /GeometricSlab703BT-BoldCond
    /GeometricSlab703BT-BoldItalic
    /GeometricSlab703BT-Light
    /GeometricSlab703BT-LightItalic
    /GeometricSlab703BT-Medium
    /GeometricSlab703BT-MediumCond
    /GeometricSlab703BT-MediumItalic
    /GeometricSlab703BT-XtraBold
    /GeometricSlab703BT-XtraBoldCond
    /GeometricSlab703BT-XtraBoldItal
    /GeometricSlab712BT-BoldA
    /GeometricSlab712BT-ExtraBoldA
    /GeometricSlab712BT-LightA
    /GeometricSlab712BT-LightItalicA
    /GeometricSlab712BT-MediumA
    /GeometricSlab712BT-MediumItalA
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GeotypeTT
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GlacierItalic
    /GlacierPlain
    /GlaserSteD
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoldMinePlain
    /GorillaITCbyBT-Regular
    /Gothic720BT-BoldB
    /Gothic720BT-BoldItalicB
    /Gothic720BT-ItalicB
    /Gothic720BT-LightB
    /Gothic720BT-LightItalicB
    /Gothic720BT-RomanB
    /Gothic725BT-BlackA
    /Gothic725BT-BoldA
    /Gothic821CondensedBT-Regular
    /GothicNo13BT-Regular
    /GoudyCatalogueBT-Regular
    /GoudyHandtooledBT-Regular
    /GoudyHeavyfaceBT-Regular
    /GoudyHeavyfaceBT-RegularCond
    /GoudyOldStyleBT-Bold
    /GoudyOldStyleBT-BoldItalic
    /GoudyOldStyleBT-ExtraBold
    /GoudyOldStyleBT-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Roman
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudySansITCbyBT-Black
    /GoudySansITCbyBT-BlackItalic
    /GoudySansITCbyBT-Bold
    /GoudySansITCbyBT-BoldItalic
    /GoudySansITCbyBT-Light
    /GoudySansITCbyBT-LightItalic
    /GoudySansITCbyBT-Medium
    /GoudySansITCbyBT-MediumItalic
    /GoudyStout
    /GreekDinerInlineTT
    /GriffonPSMT
    /GriffonShadowPlain
    /GrizzlyITCbyBT-Regular
    /GrouchITCbyBT-Regular
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /G-Unit
    /HacenBeirut
    /HacenBeirutHeading
    /HacenBeirutLight
    /HacenBeirutLtX3
    /HacenBeirutMd
    /HacenBeirutPoster
    /HacenCasablanca
    /HacenCasablancaHeavy
    /HacenCasablancaLight
    /HacenDalal
    /HacenDalalSt
    /HacenDalalText
    /HacenEgypt
    /HacenFreehand
    /HacenLebanon
    /HacenLinerPrint-out
    /HacenLinerPrint-outLight
    /HacenLinerScreen
    /HacenLinerScreenBd
    /HacenLinerXL
    /HacenLinerXXL
    /HacenNewspaper
    /HacenPromoter
    /HacenPromoterLt
    /HacenPromoterMd
    /HacenSahafa
    /HacenSamra
    /HacenSamraLt
    /HacenSudan
    /HacenSudanBd
    /HacenTypographer
    /HacenTypographerBold
    /HacenTypographerBook
    /HacenTypographerHeavy
    /HacenVanilla
    /HacenVanillaUltraLight
    /Haettenschweiler
    /HandelGotD-Bold
    /HandelGotD-Ligh
    /HandelGothicBT-Regular
    /HarlowD
    /HarlowSolid
    /HarpoonPlain
    /Harrington
    /HazelLetPlain
    /HehenHebT-Bold
    /HeidelbergPlain
    /Helios
    /HeliosBlack
    /HeliosBlack-Italic
    /Helios-Bold
    /Helios-Bold-Italic
    /HeliosCompressed
    /HeliosCond
    /HeliosCondBlack
    /HeliosCondBlack-Italic
    /HeliosCond-Bold
    /HeliosCond-Bold-Italic
    /HeliosCond-Italic
    /HeliosCondLight
    /HeliosCondLight-Italic
    /HeliosCondThin
    /HeliosCondThin-Italic
    /HeliosExt
    /HeliosExtBlack
    /HeliosExtBlack-Italic
    /HeliosExt-Bold
    /HeliosExt-Bold-Italic
    /HeliosExt-Italic
    /HeliosExtLight
    /HeliosExtLight-Italic
    /HeliosExtraCompressed
    /HeliosExtThin
    /HeliosExtThin-Italic
    /Helios-Italic
    /HeliosLight
    /HeliosLight-Italic
    /HeliosThin
    /HeliosThin-Italic
    /HeliosUltraCompressed
    /Helvatika
    /HelvatikaBeyaz
    /HelvatikaBeyazItalic
    /HelvatikaBlackCondensed
    /HelvatikaBlackCondensedBold
    /HelvatikaBlackCondensedItalic
    /HelvatikaBlackPlain
    /HelvatikaBold
    /HelvatikaBoldItalic
    /HelvatikaItalic
    /HelvatikaKoyu
    /HelvatikaKoyuItalic
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /HelveticaNeue-Black
    /Helvetica-Oblique
    /HelveticaRegular
    /HelveticaRegularBoldItalic
    /HelveticaRegularItalic
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HoboBT-Regular
    /HoboStd
    /HolidayPiBT-Regular
    /hooge05_55Cyr
    /HoratioD-Bold
    /HoratioD-Ligh
    /HoratioD-Medi
    /HorndonD
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldCondensed
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-ExtraBold
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Light
    /Humanist521BT-LightItalic
    /Humanist521BT-Roman
    /Humanist521BT-RomanCondensed
    /Humanist521BT-UltraBold
    /Humanist521BT-XtraBoldCondensed
    /Humanist531BT-BlackA
    /Humanist531BT-BoldA
    /Humanist531BT-RomanA
    /Humanist531BT-UltraBlackA
    /Humanist777BT-BlackB
    /Humanist777BT-BlackItalicB
    /Humanist777BT-BoldB
    /Humanist777BT-BoldItalicB
    /Humanist777BT-ItalicB
    /Humanist777BT-LightB
    /Humanist777BT-LightItalicB
    /Humanist777BT-RomanB
    /Humanist970BT-BoldC
    /Humanist970BT-RomanC
    /HumanistSlabserif712BT-Black
    /HumanistSlabserif712BT-Bold
    /HumanistSlabserif712BT-Italic
    /HumanistSlabserif712BT-Roman
    /HuxleyVerticalBT-Regular
    /IceAgeD
    /Impact
    /ImperialBT-Bold
    /ImperialBT-Italic
    /ImperialBT-Roman
    /ImpressBT-Regular
    /ImprintMT-Shadow
    /ImpulsBT-Regular
    /Incised901BT-Black
    /Incised901BT-Bold
    /Incised901BT-BoldCondensed
    /Incised901BT-Compact
    /Incised901BT-Italic
    /Incised901BT-Light
    /Incised901BT-Nord
    /Incised901BT-NordItalic
    /Incised901BT-Roman
    /Industrial736BT-Italic
    /Industrial736BT-Roman
    /Informal011BT-Black
    /Informal011BT-Roman
    /InformalRoman-Regular
    /IowanOldStyleBT-Black
    /IowanOldStyleBT-BlackItalic
    /IowanOldStyleBT-BoldItalic
    /IowanOldStyleBT-Italic
    /IowanOldStyleBT-Roman
    /IrelandPlain
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /JIBalloonCaps
    /JIBelfry
    /JISolidBalloonCaps
    /JokermanLetPlain
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /JupiterPlain
    /KabarettD
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Demi
    /KabelITCbyBT-Medium
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /Kartika
    /KaufmannBT-Bold
    /KaufmannBT-Regular
    /KeypunchPlain
    /KeystrokeNormal
    /KidsPlain
    /KisBT-Italic
    /KisBT-Roman
    /KissMeKissMeKissMe
    /KktrkEfras
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KorinnaITCbyBT-Bold
    /KorinnaITCbyBT-KursivBold
    /KorinnaITCbyBT-KursivRegular
    /KorinnaITCbyBT-Regular
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KristenITC-Regular
    /Kuenstler480BT-Black
    /Kuenstler480BT-Bold
    /Kuenstler480BT-BoldItalic
    /Kuenstler480BT-Italic
    /Kuenstler480BT-Roman
    /KunstlerschreibschD-Bold
    /KunstlerschreibschD-Medi
    /KunstlerScript
    /Lackey
    /LainieDaySH
    /LalexBigBadaboum
    /LandscapePlanning
    /LaneHumouresque
    /Lapidary333BT-Black
    /Lapidary333BT-Bold
    /Lapidary333BT-BoldItalic
    /Lapidary333BT-Italic
    /Lapidary333BT-Roman
    /LasVegasD
    /Latha
    /Latin725BT-Bold
    /Latin725BT-BoldItalic
    /Latin725BT-Italic
    /Latin725BT-Medium
    /Latin725BT-MediumItalic
    /Latin725BT-Roman
    /LatinExtraCondensedBT-Regular
    /LatinWidD
    /LatinWide
    /LaurenScript
    /LcdD
    /LeawoodITCbyBT-Book
    /LeawoodITCbyBT-BookItalic
    /LetterGothic
    /LetterGothic12PitchBT-Bold
    /LetterGothic12PitchBT-BoldItal
    /LetterGothic12PitchBT-Italic
    /LetterGothic12PitchBT-Roman
    /LetterGothic-Bold
    /LetterGothic-BoldItalic
    /LetterGothic-Italic
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LibertyBT-Regular
    /LibertyD
    /LifeBT-Bold
    /LifeBT-BoldItalic
    /LifeBT-Italic
    /LifeBT-Roman
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LittleDays
    /LubalinGraphITCbyBT-Bold
    /LubalinGraphITCbyBT-Book
    /LubalinGraphITCbyBT-Medium
    /LubalinGraphITCbyBT-XtraLight
    /LuciaBT-Regular
    /LucianBT-Bold
    /LucianBT-Roman
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /LydianBT-Bold
    /LydianBT-BoldItalic
    /LydianBT-Italic
    /LydianBT-Roman
    /LydianCursiveBT-Regular
    /MachineITCbyBT-Regular
    /MachineScript
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /MandarinD
    /Mangal-Regular
    /MarcelleScript
    /MariageD
    /Marigold
    /MattAntiqueBT-Bold
    /MattAntiqueBT-Italic
    /MattAntiqueBT-Roman
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MCSDiwany1S_Uadorned.
    /MCSHijonE_Unormal.
    /MCSHijonS_U3d.
    /MCSJeddahS_I3d.
    /MCSJeddahS_Ubaloon.
    /MCSJeddahS_Ufissured.
    /MCSModernE_Unormal.
    /MesquiteStd
    /MetropolitainesD
    /MICR10byBT-Regular
    /MICR12byBT-Regular
    /MICR13byBT-Regular
    /MicrogrammaD-BoldExte
    /MicrogrammaD-MediExte
    /MicrosoftSansSerif
    /MilanoLet
    /MingLiU
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /MiraraeBT-Bold
    /MiraraeBT-Roman
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /MisterEarlBT-Regular
    /Mistral
    /MixageITCbyBT-Bold
    /MixageITCbyBT-BoldItalic
    /Modern20BT-ItalicB
    /Modern20BT-RomanB
    /Modern735BT-RomanA
    /Modern880BT-Bold
    /Modern880BT-Italic
    /Modern880BT-Roman
    /Modern-Regular
    /MonaLisaRecutITC-Normal
    /Monospace821BT-Bold
    /Monospace821BT-BoldItalic
    /Monospace821BT-Italic
    /Monospace821BT-Roman
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeSorts
    /MotterFemD
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MurrayHillBT-Bold
    /MusicalSymbolsNormal
    /MVBoli
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Light
    /MyriadPro-LightIt
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /Nadall
    /Narkisim
    /NevisonCasD
    /New
    /NewBaskervilleITCbyBT-Bold
    /NewBaskervilleITCbyBT-BoldItal
    /NewBaskervilleITCbyBT-Italic
    /NewBaskervilleITCbyBT-Roman
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /News701BT-BoldA
    /News701BT-ItalicA
    /News701BT-RomanA
    /News702BT-Bold
    /News702BT-BoldItalic
    /News702BT-Italic
    /News702BT-Roman
    /News705BT-BoldB
    /News705BT-BoldItalicB
    /News705BT-ItalicB
    /News705BT-RomanB
    /News706BT-BoldC
    /News706BT-ItalicC
    /News706BT-RomanC
    /NewsGothicBT-Bold
    /NewsGothicBT-BoldCondensed
    /NewsGothicBT-BoldCondItalic
    /NewsGothicBT-BoldExtraCondensed
    /NewsGothicBT-BoldItalic
    /NewsGothicBT-Demi
    /NewsGothicBT-DemiItalic
    /NewsGothicBT-ExtraCondensed
    /NewsGothicBT-Italic
    /NewsGothicBT-ItalicCondensed
    /NewsGothicBT-Light
    /NewsGothicBT-LightItalic
    /NewsGothicBT-Roman
    /NewsGothicBT-RomanCondensed
    /NewtextITCbyBT-Regular
    /NewtextITCbyBT-RegularItalic
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NicolasCocT-Blac
    /NicolasCocT-Regu
    /NicolasCocT-ReguItal
    /NimbusRomDGR-Bold
    /NimbusRomDGR-BoldItal
    /NimbusRomDGR-Regu
    /NimbusRomDGR-ReguItal
    /Nina
    /Nina-Bold
    /NormandeBT-Italic
    /NormandeBT-Roman
    /NovareseITCbyBT-Bold
    /NovareseITCbyBT-BoldItalic
    /NovareseITCbyBT-Book
    /NovareseITCbyBT-BookItalic
    /NSimSun
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /NuevaStd-Regular
    /NuptialBT-Regular
    /OakWood
    /O'Connor
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OfficinaSansCTT
    /OfficinaSansCTT-Bold
    /OfficinaSansCTT-BoldItalic
    /OfficinaSansCTT-Italic
    /OfficinaSerifCTT
    /OfficinaSerifCTT-Bold
    /OfficinaSerifCTT-BoldItalic
    /OfficinaSerifCTT-Italic
    /OkayD
    /OktayNewTranskripsiyon
    /OldDreadfulNo7BT-Regular
    /OldEnglishTextMT
    /OldTowneNo536D
    /OneStrokeScriptLetPlain
    /Onyx
    /OnyxBT-Regular
    /OrandaBT-Bold
    /OrandaBT-BoldCondensed
    /OrandaBT-BoldItalic
    /OrandaBT-Italic
    /OrandaBT-Roman
    /OrandaBT-RomanCondensed
    /OratorBT-FifteenPitch
    /OratorBT-TenPitch
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OrbitBbyBT-Regular
    /OriginalGaramondBT-Bold
    /OriginalGaramondBT-BoldItalic
    /OriginalGaramondBT-Italic
    /OriginalGaramondBT-Roman
    /Orphan
    /OrphielDemo
    /OzHandicraftBT-Roman
    /PabloLetPlain
    /PalaceScriptMT
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Roman
    /PalettePlain
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /ParisianBT-Regular
    /ParkAvenueBT-Regular
    /PepperPlain
    /Perfo
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /PhyllisD
    /Pica10PitchBT-Roman
    /PioneerITCbyBT-Regular
    /PipelinePlain
    /PiranesiItalicBT-Regular
    /Playbill
    /PlaybillBT-Regular
    /PlazaD-Regu
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PopularScript
    /PossePlain
    /PosterBodoniBT-Italic
    /PosterBodoniBT-Roman
    /PresidentPlain
    /Prestige12PitchBT-Bold
    /Prestige12PitchBT-BoldItalic
    /Prestige12PitchBT-Italic
    /Prestige12PitchBT-Roman
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /PrincetownD
    /Pristina-Regular
    /ProseAntiqueBold
    /ProseAntiquePlain
    /ProximaNova-Light
    /PTBarnumBT-Regular
    /PumpTriD
    /QSwitchAx
    /QuicksilverITC-Normal
    /QuillScript-Normal
    /QuorumITCbyBT-Black
    /QuorumITCbyBT-Light
    /QuorumITCbyBT-Medium
    /Raavi
    /RageItalic
    /RageItalicLetPlain
    /RaleighBT-Bold
    /RaleighBT-DemiBold
    /RaleighBT-ExtraBold
    /RaleighBT-Light
    /RaleighBT-Medium
    /RaleighBT-Roman
    /Ravie
    /Revival565BT-Bold
    /Revival565BT-BoldItalic
    /Revival565BT-Italic
    /Revival565BT-Roman
    /RevueBT-Regular
    /Ribbon131BT-Bold
    /Ribbon131BT-Regular
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /RomanaBT-Bold
    /RomanaBT-Roman
    /RosewoodStd-Regular
    /RotisSemiSerif
    /RubberStampLetPlain
    /RusselWriteTT
    /SazakTrans
    /SazakTranskripsiyon
    /SchadowBT-Black
    /SchadowBT-BlackCondensed
    /SchadowBT-Bold
    /SchadowBT-Light
    /SchadowBT-LightCursive
    /SchadowBT-Roman
    /SchneidlerBT-Black
    /SchneidlerBT-BlackItalic
    /SchneidlerBT-Bold
    /SchneidlerBT-BoldItalic
    /SchneidlerBT-Italic
    /SchneidlerBT-Light
    /SchneidlerBT-LightItalic
    /SchneidlerBT-Medium
    /SchneidlerBT-MediumItalic
    /SchneidlerBT-Roman
    /ScribaLetPlain
    /Script12PitchBT-Roman
    /Scriptina
    /Scriptina-Alternates
    /ScriptMTBold
    /ScriptoNarrow
    /SeagullBT-Bold
    /SeagullBT-Heavy
    /SeagullBT-Light
    /SeagullBT-Medium
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Regular
    /SerifaBT-Black
    /SerifaBT-Bold
    /SerifaBT-BoldCondensed
    /SerifaBT-Italic
    /SerifaBT-Light
    /SerifaBT-LightItalic
    /SerifaBT-Roman
    /SerifaBT-Thin
    /SerifaBT-ThinItalic
    /SerpentineD-Bold
    /SerpentineD-BoldItal
    /Sevenet7Cyr
    /SFBurlingtonScript
    /SFBurlingtonScript-Bold
    /SFBurlingtonScript-BoldItalic
    /SFBurlingtonScript-Italic
    /SFBurlingtonScriptSC
    /SFBurlingtonScriptSC-Bold
    /SFBurlingtonScriptSC-BoldItalic
    /SFBurlingtonScriptSC-Italic
    /ShaikhHamdullahBasic
    /ShaikhHamdullahBookPS
    /ShaikhHamdullahPS
    /ShelleyAllegroBT-Regular
    /ShelleyAndanteBT-Regular
    /ShelleyVolanteBT-Regular
    /ShotgunBlanksBT-Regular
    /ShotgunBT-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /Sinead
    /SkidoosD
    /SlipstreamLetPlain
    /SloganD
    /SmudgerAltsLetPlain
    /SmudgerLetPlain
    /SnapITC-Regular
    /SnellBT-Black
    /SnellBT-Bold
    /SnellBT-Regular
    /SouvenirITCbyBT-Demi
    /SouvenirITCbyBT-DemiItalic
    /SouvenirITCbyBT-Light
    /SouvenirITCbyBT-LightItalic
    /Spaidersimbol
    /Splash
    /Square721Blk-Italic
    /Square721Blk-Normal
    /Square721-BoldItalic
    /Square721BT-Bold
    /Square721BT-BoldCondensed
    /Square721BT-BoldExtended
    /Square721BT-Roman
    /Square721BT-RomanCondensed
    /Square721BT-RomanExtended
    /Square721Demi-Italic
    /SquareSlabserif711BT-Bold
    /SquareSlabserif711BT-Light
    /SquareSlabserif711BT-Medium
    /SquireD-Bold
    /SquireD-Regu
    /Staccato222BT-Regular
    /Staccato555BT-RegularA
    /Stencil
    /StencilBT-Regular
    /StencilStd
    /StopD
    /StuyvesantBT-Regular
    /StymieBT-Bold
    /StymieBT-BoldItalic
    /StymieBT-ExtraBold
    /StymieBT-ExtraBoldCondensed
    /StymieBT-Light
    /StymieBT-LightItalic
    /StymieBT-Medium
    /StymieBT-MediumItalic
    /Superbly1002
    /Superbly1002-Regular
    /Superkarcher
    /Supermarketround
    /SvevaAS-Versal
    /Swiss721BT-Black
    /Swiss721BT-BlackCondensed
    /Swiss721BT-BlackCondensedItalic
    /Swiss721BT-BlackExtended
    /Swiss721BT-BlackItalic
    /Swiss721BT-BlackNo2
    /Swiss721BT-BlackOutline
    /Swiss721BT-BlackRounded
    /Swiss721BT-Bold
    /Swiss721BT-BoldCondensed
    /Swiss721BT-BoldCondensedItalic
    /Swiss721BT-BoldCondensedOutline
    /Swiss721BT-BoldExtended
    /Swiss721BT-BoldItalic
    /Swiss721BT-BoldOutline
    /Swiss721BT-BoldRounded
    /Swiss721BT-Heavy
    /Swiss721BT-HeavyItalic
    /Swiss721BT-Italic
    /Swiss721BT-ItalicCondensed
    /Swiss721BT-Light
    /Swiss721BT-LightCondensed
    /Swiss721BT-LightCondensedItalic
    /Swiss721BT-LightExtended
    /Swiss721BT-LightItalic
    /Swiss721BT-Medium
    /Swiss721BT-MediumItalic
    /Swiss721BT-Roman
    /Swiss721BT-RomanCondensed
    /Swiss721BT-RomanExtended
    /Swiss721BT-Thin
    /Swiss721BT-ThinItalic
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /Swiss911BT-UltraCompressed
    /Swiss921BT-RegularA
    /Swiss924BT-RegularB
    /SwitzerlandNarrowBold
    /SwitzerlandNarrowBoldItalic
    /SwitzerlandNarrowItalic
    /SwitzerlandNarrowPlain
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolITCbyBT-Bold
    /SymbolITCbyBT-BoldItalic
    /SymbolMT
    /SymbolProportionalBT-Regular
    /TagLetPlain
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TangoBT-Regular
    /TechnicalItalic
    /TechnicalPlain
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TempInstallerFont
    /TempusSansITC
    /ThunderbirdBT-Regular
    /Tiberium
    /TiffanyITCbyBT-Demi
    /TiffanyITCbyBT-DemiItalic
    /TiffanyITCbyBT-Heavy
    /TiffanyITCbyBT-HeavyItalic
    /TiffanyITCbyBT-Light
    /TiffanyITCbyBT-LightItalic
    /TigerRagLetPlain
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /TimeScrD-Bold
    /TimeScrD-Ligh
    /TimeScrD-Medi
    /TIMESCVR
    /TIMESCVRItalic
    /Times-Italic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesNewYorker
    /Times-Roman
    /TimesTurkishTranscription
    /TRAardvarkBold
    /TradeGothic-BoldCondTwentyObl
    /TraditionalArabic
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /TRAlgiers
    /TRAmerica
    /Transitional511BT-Bold
    /Transitional511BT-BoldItalic
    /Transitional511BT-Italic
    /Transitional511BT-Roman
    /Transitional521BT-BoldA
    /Transitional521BT-CursiveA
    /Transitional521BT-RomanA
    /Transitional551BT-MediumB
    /Transitional551BT-MediumItalicB
    /Transkripsiyon
    /TRArtistik
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /TROregon
    /TROregonBold
    /TrumpetLite-Bold
    /TrumpetLite-BoldItalic
    /TrumpetLiteItalic
    /TrumpetLite-Normal
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /TypoUprightBT-Regular
    /UmbraBT-Regular
    /Uni0553
    /Uni0554
    /Uni0563
    /Uni0564
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldItalic
    /Univers-Condensed-Bold
    /Univers-Condensed-BoldItalic
    /Univers-Condensed-Medium
    /Univers-Condensed-MediumItalic
    /UniversityRomanAltsLetPlain
    /UniversityRomanBT-Bold
    /UniversityRomanBT-Regular
    /UniversityScript
    /Univers-Medium
    /Univers-MediumItalic
    /Unkul
    /URWWoodTypD
    /VAGRoundedBT-Regular
    /Valerie
    /Venetian301BT-Demi
    /Venetian301BT-DemiItalic
    /Venetian301BT-Italic
    /Venetian301BT-Roman
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VictorianD
    /VikingPlain
    /VinerHandITC
    /VinetaBT-Regular
    /Violation
    /VivaldiD
    /Vivaldii
    /Vivian
    /VladimirScrD
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Wagner
    /Walbaum
    /WaltDisneyScriptv4.1
    /WarnockPro-Bold
    /WarnockPro-BoldCapt
    /WarnockPro-BoldDisp
    /WarnockPro-BoldIt
    /WarnockPro-BoldItCapt
    /WarnockPro-BoldItDisp
    /WarnockPro-BoldItSubh
    /WarnockPro-BoldSubh
    /WarnockPro-Capt
    /WarnockPro-Disp
    /WarnockPro-It
    /WarnockPro-ItCapt
    /WarnockPro-ItDisp
    /WarnockPro-ItSubh
    /WarnockPro-Light
    /WarnockPro-LightCapt
    /WarnockPro-LightDisp
    /WarnockPro-LightIt
    /WarnockPro-LightItCapt
    /WarnockPro-LightItDisp
    /WarnockPro-LightItSubh
    /WarnockPro-LightSubh
    /WarnockPro-Regular
    /WarnockPro-Semibold
    /WarnockPro-SemiboldCapt
    /WarnockPro-SemiboldDisp
    /WarnockPro-SemiboldIt
    /WarnockPro-SemiboldItCapt
    /WarnockPro-SemiboldItDisp
    /WarnockPro-SemiboldItSubh
    /WarnockPro-SemiboldSubh
    /WarnockPro-Subh
    /Webdings
    /WebIconThreeNeg
    /WeddingTextBT-Regular
    /WeidemannITCbyBT-Bold
    /WeidemannITCbyBT-BoldItalic
    /WhimsyTT
    /WindsorBT-Elongated
    /WindsorBT-Light
    /WindsorBT-LightCondensed
    /WindsorBT-Outline
    /WindsorBT-Roman
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WolgastScript
    /WP-MultinationalAHelve
    /WP-MultinationalARoman
    /WP-MultinationalBCourier
    /WP-MultinationalBHelve
    /WP-MultinationalBRoman
    /WP-MultinationalCourier
    /Yataghan
    /ZapfCalligraphic801BT-Bold
    /ZapfCalligraphic801BT-BoldItal
    /ZapfCalligraphic801BT-Italic
    /ZapfCalligraphic801BT-Roman
    /ZapfChanceryITCbyBT-Bold
    /ZapfChanceryITCbyBT-Demi
    /ZapfChanceryITCbyBT-Medium
    /ZapfChanceryITCbyBT-MediumItal
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
    /ZapfDingbatsITCbyBT-Regular
    /ZapfElliptical711BT-Bold
    /ZapfElliptical711BT-BoldItalic
    /ZapfElliptical711BT-Italic
    /ZapfElliptical711BT-Roman
    /ZapfHumanist601BT-Bold
    /ZapfHumanist601BT-BoldItalic
    /ZapfHumanist601BT-Demi
    /ZapfHumanist601BT-DemiItalic
    /ZapfHumanist601BT-Italic
    /ZapfHumanist601BT-Roman
    /ZapfHumanist601BT-Ultra
    /ZapfHumanist601BT-UltraItalic
    /ZapfinoExtraLT-Three
    /ZephyrScriptFLF
    /ZiggyZoe
    /ZinjaroLetPlain
    /Zuerbig
    /ZurichBT-Black
    /ZurichBT-BlackExtended
    /ZurichBT-BlackItalic
    /ZurichBT-Bold
    /ZurichBT-BoldCondensed
    /ZurichBT-BoldCondensedItalic
    /ZurichBT-BoldExtended
    /ZurichBT-BoldExtraCondensed
    /ZurichBT-BoldItalic
    /ZurichBT-ExtraBlack
    /ZurichBT-ExtraCondensed
    /ZurichBT-Italic
    /ZurichBT-ItalicCondensed
    /ZurichBT-Light
    /ZurichBT-LightCondensed
    /ZurichBT-LightCondensedItalic
    /ZurichBT-LightExtraCondensed
    /ZurichBT-LightItalic
    /ZurichBT-Roman
    /ZurichBT-RomanCondensed
    /ZurichBT-RomanExtended
    /ZurichBT-UltraBlackExtended
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


