
TEGEV Başkanından... 
Daha iyi makineler yapmak …… 

Türkiye makine imalatçısı olarak Avrupa'nın ve 
Asya'nın büyük ülkelerinin ve ABD'nin yanında 
henüz büyük bir rol oynamıyor. 

Makine imalatında global aktör değiliz, ama artık 
bölgesel iş ortağı ve tedarikçi olarak hayli güçlüyüz.     

Ulusal ve bölgesel tedarikçiden global aktör olmaya 
geçiş, tüm toplumsal alanlarda, hem siyasal, hem 
de özel sektör alanlarında, sürekli uzun vadeli dü-
şünce (vizyonlar), stratejiler ve iş planları gerektirir. 

Taklit eden değil taklit edilen olmak... 

Global bir makine imalat stratejisi global düşünen, 
ayakları sağlam zemine basan insanlar ve yönetici-
ler gerektirir.  

Bilgi, yetenekler ve yetkinlikler, her şeyin temelidir.  

Sadece ikinci sınıf bir yönetimle ve bilgi olmadan iş 
üstünde öğrenmiş ve hatta eğitimsiz çalışanlarla 
uzun vadede dünyaca kabul edilmiş pazarına üre-
tim yapılamaz.  

Global makine imalat pazarına giden yol  …..  

……tüm makine imalat işletmelerine açıktır. 

İyi makineler, hatta çok iyi makineler yapmak, yeni 
dizayn ve yeni fonksiyonlar, akıllı, kapasiteli, yük-
sek performanslı, yüksek kaliteli ve güvenilir: Bu 
sadece daha iyi kalifiye işçilerle, teknisyenlerle ve 
mühendislerle mümkündür. 

Çıktı, girdiden daha iyi olamaz. Girdi kaliteli değilse; 
iyi çıktı elde edilemez. 

Bu nedenle personelimizle ilgili stratejilerimizi yeni-
den düşünmek gerekiyor. 

İyi personel (kalifiye işçiler, teknisyenler, mühendis-
ler, yöneticiler) siz çaba göstermedikçe bulunamaz. 

Hammaddeleri satın alabiliriz, ama kalifiye ve aynı 
zamanda işe bağlılık duyan personel satın alama-
yız. 

Bunu, kendi üretim ve şirket süreçlerimizde geliştir-
mek zorundayız. 

Eylem odaklı eğitim ve ileri eğitim, nihayetinde iyi 
makineler yapmak, sürdürülebilir bir şekilde global 
oyuncu olmak için temel stratejidir.     

Eğitim sistemimiz, gerek meslek eğitimi, gerek 
yüksek öğrenim, bunun için yeterli değil. 

Bunun nedeni nedir? 

Genel olarak kendi "pasifliğimiz"dir. 

Kalifiye personel daima kalifiye bir öğrenme süre-
cinde oluşur: 

Öğrenmek ve uygulamak. Teori ve pratik…. 

Okul ve işletme için entegre müfredat. 

İşletmelerimizde elverişli eğitim içerikleri ve kalifiye 
eğitici personel sayesinde yüksek vasıflı uygulama 
eğitimlerinin yapılması.  

Üniversitelerde, öğrettikleri dalda bizzat yıllarca 
çalışmış ve deneyim kazanmış olan öğretim üyeleri. 

Mesleğin eğitimini, kişisel yetkinlikleri, disiplinleri ve 
inançlarıyla gerçekten yaptırabilen meslek okulu 
öğretmenleri. 

Resmi dairelerde ve bakanlıklarda, yarının global 
meslek gereksinimlerini analiz eden ve uygulama 
esaslı öğrenme stratejilerine dönüştüren yetkin 
görevliler. 

Global bir makine imalatçısı olma yolunda fırsatları-
mız var. Bu ev ödevimizi seri bir şekilde yapalım.  

Bu yazılarımla "en iyi örnekleri" tanıtmak ve karşı-
laştırmak istiyorum. 

Avrupa, Asya ve Amerika'da meslek eğitimi sistem-
leri…. 

Başarı faktörleri neler? Bunlardan ne öğrenebiliriz?  

Sizin ek önerileriniz var mı? TEGEV büyük bir plat-
form bu platformda buluşalım ve tüm bunları tartı-
şalım. 

Saygılarımla 

Otto Bauer 

 

Yeni Üyelerimiz 
 

37. Yönetim Kurulumuzda 

TEGEV Sivil Toplum Örgüt-

leri üyelikleri kabul edilen 

İstanbul Aydın Üniversite-
si’ne ve Mütevelli üyelikleri 

kabul edilen Durmazlar 
Makine San. ve Tic. A.Ş.’ye  

40. Yönetim Kurulumuzda 

TEGEV Sivil Toplum Örgüt-

leri üyelikleri kabul edilen 

Fatih Üniversitesi Endüst-
riyel Otomasyon Teknolo-
jileri Ar-Ge Merkezi 
(FOMER)’e ve Bursa Top-
hane Teknik ve EML’ye  

41. Yönetim Kurulumuzda 

Mütevelli üyelikleri kabul 

edilen TEMPA Pano San. 
ve Tic. A.Ş.’ye aramıza 

“HOŞGELDİNİZ”  

diyor ve teknolojik eğitimi 

ileri götürmek adına aramıza 

katılarak verdikleri destek 

için kendilerine teşekkür 

ediyoruz. 

bu sayıda 
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Meslek 
Standartlarının 
Geliştirilmesi ve 
Uygulamalarının 
Takip Edilmesi 
Komitesi 

Standart geliştirme komitesinin 
amacı, TEGEV’in faaliyet alanında 
olan mesleklerle ilgili standartlar 
geliştirmektir. Bilindiği gibi, ülke-
mizde meslek standartlarının geliş-
tirilmesi ile ilgili çalışmalar MYK’nın 
(Mesleki Yeterlilik Kurumu) yetki ve 
sorumluluğundadır. Bu nedenle, 
herhangi bir konuda meslek stan-
dardı geliştirmek isteyen kurum ve-
ya kuruluşlar, bu taleplerini 
MYK’ya bildirmektedir ve MYK’da 
uygun gördüğü kurum veya kurulu-
şu yetkilendirmektedir. Doğal ola-
rak hem talep yönünden hem de 
yetkilendirme yönünden yerine ge-
tirilmesi gereken bir dizi kriterler 
vardır ve bunlar MYK’nın sitesinde 
duyurulmaktadır. 

Mart 2010’da MYK’ya başvurarak 
Mekatronik konusunda meslek 
standardı hazırlama talebinde bu-
lunan TEGEV’i, MYK gerekli ince-
lemeleri ve değerlendirmeleri ya-
parak mekatronik mesleği konu-
sunda standart geliştirmek üzere 
Haziran 2010’da yetkilendirmiştir. 
TEGEV bu görevi aldığı tarihten iti-
baren çalışmalarını başarılı bir şe-
kilde sürdürmektedir. 

Meslek standardı geliştirme komi-
tesi ile ilgili çalışmalar Dr. Hayrettin 
Karcı başkanlığında yürütülmekte-
dir. Bu komite ilk çalışmasını, yu-
karıda da belirtildiği gibi, 
mekatronik mesleği alanında yap-
maktadır. Mekatronik konusunda 
standart hazırlama komitesinde 

aşağıda belirtilen firma, kurum ve 
kuruluşların görevlendirdiği kişiler 
yer almaktadır: 

Gökhan Yenihayat (ABB)  
Engin Akçay (BSH ) 
Orhan Çakıroğlu (BSH) 
Emre Yiğit (BSH) 
Fikret Kemal Akyüz (Festo) 
Berke Başpınar (Festo) 
Alpay Özkan (Festo) 
Altay Cirit (Festo) 
Tolga Çulha (KİPLAS) 

Mehmet Altun (Mercedes) 
Feridun Gönülkırmaz (Mercedes) 
Sadık Günbatar (Mercedes) 
Bülent Karaarslan (Mercedes)  
Emre Mercan (Mercedes) 
Ata Devrim Öcal (PharmaVision) 
Zeki Aydan (Siemens) 
Özkan Dinler (Siemens) 
Hakan Mavruk ( Siemens) 
Emre Erdem (SKF) 
Murat Karınca ( SKF) 
Dr. Hayrettin Karcı (TEGEV) 

Mekatronik alanında yapılmakta 
olan meslek standardı geliştirme 
çalışmalarında EQF (European 
Qualifications Framework) ve MYK 

 

TEGEV’in Çalışma 
Grupları (Komiteleri) 

 

TEGEV, çalışmalarını tanımlanmış 

belirli alanlarda yapmaktadır. Ça-

lışmaların amacına uygun ve bilim-

sel olarak yürütülebilmesi için, her 

belirli çalışma alanı ile ilgili konula-

rında uzman kişilerden oluşan bir 

komite kurulmuştur ve bu 6 komite 

aracılığı ile de amaçlarını yerine 

getirmektedir. 

Bu Çalışma Grupları; 

1) Eğitim yolu ile KOBİ Innovasyon 

2) CbyT 

3) Ortak eğitim modelini (ikili sis-

tem) takip ederek Mesleki eğiti-

min ve teknik öğretmenlerinin 

eğitim sisteminin iyileştirilmesi 

4) Meslek Standartlarının Geliştiril-

mesi ve Uygulamalarının Takip 

Edilmesi 

5) Uygulamalı Mühendislik Eğitimi-

nin Aplikasyonu 

6) Eğitim Komitesi 

    olarak sıralanabilir. 

Komiteler, düzenli olarak belirlenen 

gündemler ile bir araya gelerek, 

çıkan sonuçları ilgili taraflara su-

nar, tartışır ve uygulamaları takip 

eder. 

Bültenlerimizin bu ve bundan son-

raki sayılarında her bir çalışma 

grubunu ve çalışmalarını ayrı ayrı 

sizlere tanıtacağız. 

tarafından yapılan tanımlamalar 
esas alınmaktadır. TEGEV, bu ta-
nımlamalara göre mekatronik ala-
nında seviye 4, 5 ve 6 ile ilgili mes-
lek standartlarını geliştirme yetki 
ve sorumluluğunu üstlenmiştir. 

Mekatronik alanında meslek stan-
dardı geliştirme komitesi, çalışma-
larını mükemmel bir ekip anlayışı 
içinde hem ofis hem de saha çalış-
maları ile sürdürmektedir.  

Temmuz 2010 Tarihinde başlayan 
“Mekatronik Meslek Standardı” ha-
zırlama çalışmaları Seviye 4, Sevi-
ye 5 ve Seviye 6 alanlarında ta-
mamlanmıştır. Şu anda MYK’nin 
görüşlerine göre son hali verilmek-
tedir. Bu çalışmanın ardından çok 
kısa bir süre içinde Sektörün görü-
şüne gönderilecektir. Sektörden 
gelecek geribildirimlerinin ardından 
varsa değişiklikler yapılacak ve 
son onay için MYK’ya gönderilerek 
Resmi Gazetede yayımlanması 
beklenecektir. Ardından, bir sonra-
ki aşama olan Ulusal Yeterliliklerin 
hazırlanmasına geçilmesi öngörül-
mektedir. 



2010 Aralık ayında başlatılan Üye-
lerden Üyelere Seminerler projesi 
kapsamında her biri alanında uz-
man üyelerimizin bilgi ve tecrübe-
lerinden ilk elden ve kaliteli bir 
şekilde diğer üyelerimizin yararla-
nabilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu kapsamda 11 Aralık Cumartesi 
günü yapılan “Durum Odaklı Yöne-
tim” seminerine, Siemens, Ülker, 
WestLB, Festo, Çanakkale Sera-
mik ve GLO’dan toplam 13 kişi 
katılmıştır. Grup çalışmaları ile de 
desteklenen seminerin ardından 
katılımcılar seminerden kazanımla-

rını mutlaka işlerine yansıtacakları-
nı belirtmişlerdir. 

17 Aralık Cuma günü GLO’dan Av. 
M. Lale Bauer ve Av. Mehmet 
Uzuncaok’un verdiği “İş Güvencesi 
ve İşe İade” konulu seminerde ise 
Ülker, Festo, Eagleburgmann, 
Mercedes, WestLB, Kardeş Elek-
trik ve Özler Plastik’ten gelen 13 
katılımcı, hem birbirleri ile tecrübe-
lerini paylaşmış, hem de çok 
önemli bu konu hakkında uzman-
lardan bilgi almıştır. Grup çalışma-
ları ile desteklenen seminer sonun-
da katılımcılar İş Hukuku konusun-
da seminerlerin devamını bekledik-
lerini belirtmişlerdir. 

23 ve 28 Aralık tarihlerinde Üyele-
rimizden BSH Ev Aletleri San. ve 
Tic. A.Ş. için şirket içi eğitim olarak 
BSH Küçükyalı Servis Akademi-
si’nde, 2 adet “Durum Odaklı Yö-
netim “ semineri düzenlemiştir. Bu 
seminerler ile çeşitli bölümlerden 
25 BSH çalışanı bir araya gelerek 

hem diyaloglarını arttırma şansını 
yakalamış, hem de Dr. Hayrettin 
Karcı’nın bilgi, birikim ve tecrübele-
ri ile  süslediği değişik durumlarda-
ki yönetim anlayışımızı geliştirecek 
bilgiler almışlardır. 

Üyelerden Üyelere Seminerler 
serisi 2011 yılında da devam ede-
cektir. Lütfen bizlerle hem sizin 
diğer üyelerimize ne tür seminerler 
verebileceğinizi, hem de çalışanla-
rınız için 2011 yılında hangi semi-
ner ve eğitimleri almayı planladığı-
nızı paylaşınız. 

Üyelerden Üyelere 
Seminerler… 

 

Pakistan i le     
İşbirl iğ i            
Mutabakatı      
İmzalandı  

Yaz sonunda Pakistan’da yaşa-

nan sel felaketinden etkilenen 

teknik meslek okulları araştırılır-

ken, selden en çok etkilenen 

bölgeler arasında olan Pencap 

eyaletinin Teknik ve Meslek 

Eğitim Yetkilisi ile temasa geçil-

miştir. Büyük bir memnuniyetle 

karşılanan bu yaklaşımımız 

maddi yardımdan ziyade teknik 

bilgi ve tecrübe paylaşımı şek-

linde planlanmıştır. 30 Aralık 

2010 tarihinde İstanbul’a gelen 

Pakistan Pencap eyaletinin 

Teknik Öğretim ve Mesleki Eği-

timden Sorumlu en yüksek mer-

cisi olan TEVTA Başkanı Sayın 

Saeed Ahmad Alvi ve TEGEV 

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 

Otto W. Bauer arasında Kuru-

luşların karşılıklı tanıtımları 

yapılmış ve bir İşbirliği Mutaba-

katı imzalamış bulunmaktadır. 

Bu Mutabakat TEGEV’in faali-

yetlerini sınırlarımız dışında da 

taşımış olacaktır.  

Geleneksel hale 
getirmeyi planladığı-
mız ilk “VIP Yeni Yıl 
Kahvaltısı” 20 Ocak 
2011 Perşembe 
sabahı İstanbul 
Hilton otelinde Müte-
vellilerimizden, 
Bosch, BSH, 
Eagleburgmann, 
Festo, M.T.U., 
Mercedes, 
Pharmavision, Pilz, 
Siemens, SKF, Ül-
ker, WestLB, 
TEGEV Dostu Şirket 
ve Kurumsal Üyele-
rimizden Arçelik, 
Türk-Alman Ticaret 
Odası, Sabancı 

Üniversitesi ve İs-
tanbul Aydın Üniver-
sitesi’nden üst dü-
zey yetkililerin katılı-
mı ile gerçekleştiril-
miştir. Toplantımız-
da üyelerimiz ile 
2010 da yapılan 
çalışmalar paylaşıla-
rak, destekleri isten-
miştir. Her yıl Ocak 
ayının 3. Cumartesi 
sabahı yapılması 
planlanan “Yeni Yıl 
Kahvaltısı”nın bu 
seneki sponsoru 
olan Festo San. ve 
Tic. A.Ş.’ye Vakfı-
mız adına teşekkür 
ederiz.  

VIP Yeni Yı l Kahvaltısı 



Haberiniz mi 
var? 
Bizimle ve tüm üyelerimizle 

paylaşmak istediğiniz haber-

ler ve duyurularınızın burada 

yayınlanması için lütfen bize 

tegev@tegev.or.tr adresin-

den ulaşınız. 

• Türkiye’nin İlk İnsansı Robotu “SURALP” / Ekim 2010 
Kurumsal Üyelerimizden Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühen-

disliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemalettin Erbatur liderliğindeki bir ekip tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk 

yürüyen insansı robotu ‘SURALP’ Ekim ayında basına tanıtıldı. Bu başarılı ekibi yürekten kutluyoruz. 

• Yeni TEGEV Genel Sekreteri / Kasım 2011 
Emekli olan TEGEV Genel Sekreteri Sayın İsmail Bayraktar’dan boşalan yere Genel Sekreter Asistanlığını 

Nisan 2010 traihinden itibaren yürütmekte olan Sayın Melda Murat Mitrani getirilmiştir. Kendisine başarılar 

diliyoruz. 

• PAGEV’de Yeni Yönetim / Kasım 2010   
PAGEV Olağan Genel Kurulu, 27 Kasım 2010 Cumartesi günü İMMİB Genel Kurul Salonunda gerçekleş-

miştir. Yapılan seçim sonucunda; Mehmet Uysal Yönetmenler Kurulu Başkanlığına, Yavuz Eroğlu I. Baş-

kan Yardımcılığı’na seçilmişlerdir. Kendilerine başarılar diliyor ve yeni dönemde PAGEV-TEGEV arasında 

yeni işbirliklerinin artarak devam edeceğini ümit ediyoruz.  

• ABB Türkiye İK Ekibi “İnsana Saygı” ödülünü 2. kez kazandı / Şubat 2011 
Her yıl 10.000’in üzerinde başvuru alan, adaylara özel cevaplama oranı %99’un üzerinde olan ve en geç 

20 gün içinde adaylara dönüş yapan firmalara Kariyer.net tarafından verilen "İnsana Saygı Ödülü", Elekt-

rik, Elektronik & Enerji sektöründe bu yıl da ABB İnsan Kaynakları Ekibine verildi. Ödül nitelikli çalışmanın 

devamlılığının teşvik edilmesi amacını taşıyor. ABB Türkiye Ülke İnsan Kaynakları Yöneticisi Ertuğrul Sağ-

lam nezdinde tüm İK ekibini kutluyor başarılarının devamını diliyoruz. 

• YASED Yönetim Kurulu Seçildi / Şubat 2011 
TEGEV Kurumsal Üyelerinden ve dünyanın önde gelen uluslararası yatırımcılarının Türkiye’deki en önemli 

temsilcisi konumundaki Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASED’in 30. Olağan Genel Kurulu, 24 Şubat 

2011 Perşembe günü gerçekleşmiştir. 15 Yönetim Kurulu ve 3 Denetleme Kurulu üyesinin seçildiği Genel 

Kurul’da, aynı zamanda Mütevelli Üyelerimizden olan ABB’nin Başkanı ve Ülke Müdürü Burhan Gündem 

Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilmiştir. Kendisine başarılar diliyoruz. 

• Win 2 Fuar’ındayız / 17-20 Mart 2011 
Türkiye ve Avrasya Bölgesi imalat endüstrisinin en önemli fuarlarından biri olan WIN - World of Industry 

Fuarı'nın 17 - 20 Mart tarihleri arasında yapılacak 2. Faz Otomasyon Fuarı bölümüne, Mütevelli Üyeleri-

mizden ABB, Festo, PhoenixContact, Pilz, Siemens ve Tempa Pano katılacaklardır. Stantlarında TEGEV 

köşeleri oluşturarak Vakfımızın tanıtımına yardımcı olmayı kabul eden Mütevelli Üyelerimize teşekkür 

ediyor, başarılı bir fuar diliyoruz. 

TEGEVHaber   Sayı 02   Mart 2011 

Yönetim Kurulu Adına: 
Melda Murat Mitrani 
Genel Sekreter 
 
Ataşehir Bulvarı, 38 Ada, Ata 3/3 
Plaza Kat: 2 No:25 
34758 Ataşehir 
İSTANBUL 
 
Tel: (+90) 216 455 48 94 
Faks:(+90) 216 455 49 36 
e-mail: tegev@tegev.org.tr 
 
Web: www.tegev.org.tr 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


