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Kuzey Ormanları Üç Aylık İzleme Rapor Özeti
Kuzey Ormanları Üç Aylık İzleme Raporu, dünyanın 
en önemli doğa alanlarından ve ekolojik koridorların-
dan biri olan Kuzey Ormanları Coğrafyasını düzenli 
olarak izlemek, raporlamak, paylaşmak, farkındalığı 
ve bilinirliği artırarak Kuzey Ormanları’nın korunması 
ve savunulmasına katkı sağlamak amacıyla hazırlan-
mıştır.

Kuzey Ormanları Coğrafyasında yer alan; Edirne, 
Tekirdağ, Kırklareli, Kuzey Çanakkale, İstanbul, 
Sakarya, Kocaeli, Düzce, Yalova, Balıkesir ve  Bursa 
illerini kapsayan izleme faaliyetinde 2021 yılı Temuz, 
Ağustos ve Eylül ayları boyunca 436 adet tehdit, 
tahrip ve savunma nitelikli izleme kaydedilmiştir.

Kaydedilen izlemelere bölgesel olarak bakıldığında 1. 
Bölgede (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kuzey Çanak-
kale) 120 adet, 2. Bölgede (İstanbul) 92 adet, 3. 
Bölgede (Sakarya, Kocaeli, Düzce) 99 adet ve 4. 
Bölgede (Yalova, Kuzey Balıkesir, Kuzey Bursa) 32 adet 
tehdit, tahrip ve savunma başlığı tespit edilmiştir. 

Yapılan izlemelerde ayrıca Kuzey Ormanları ile ilgili 
yasa-yönetmelik değişikliği, ormanlara giriş yasakları 
gibi başlıklarda ulusal ölçekli 53 adet, Marmara Denizi 
ile ilgili olarak da 28 adet izleme kaydedilmiştir. 

Kuzey Ormanları Coğrafyasının batısında yer alan 
Trakya bölgesi ‘ndeki sanayi tahribi katlanatak 
arttı.

Trakya Bölgesi’nde sanayi faaliyetleri ve buna bağlı 
olarak arazi kullanım değişiklikleri hızla artmaktadır. 

Tekirdağ ve Edirne’deki verimli tarım toprakları, köy 
meraları ve kıyıları giderek organize sanayi bölgeler-
ine dönüştüğü gözlenmektedir.

Sanayi yoğunlaşması Ergene Nehri’nin kolları başta 
tüm Kuzey Ormanları derelerinin zehirlenmesine, 
toprağın ve havanın kirlenmesine yol açmakta, 
toplum sağlığı giderek bozulmaktadır. Bazı yerleşim 
yerlerinde kirlilik kaynaklı göç  hareketleri başladı.

Mahkeme, kıyı tahrip projesini durdurdu

3 aylık dönemde savunma kazanımları da oldu. 
Trakya’da  Tekirdağ Süleymanpaşa'daki Asyaport 

Limanı’na ek ilave iskele ve beton santrali projesi-
yle ilgili Bakanlığın verdiği ÇED olumlu 

kararı, Tekirdağ Ziraat Mühendisleri 
Odası’nın açtığı dava sonucu iptal edildi.
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Trakya’da sanayi tahribi katlanarak arttı

Tekirdağ Süleymanpaşa'daki Asyaport Limanı

Ergene kollarından Çorlu Deresi



8 Temmuz 2021 Saros siyaha boyandı

Edirne'de Saros Körfezi'ne yapılmakta olan FSRU 
Limanı'nın 1. ÇED olumlu raporu kararı Edirne İdare 
Mahkemesi'nce iptal edilmesine rağmen liman 
inşaatı tüm hızıyla devam etti. Saros Gönüllüleri, 
FSRU liman inşaat alanından sondaj sırasında Körfeze 
dökülen simsiyah suyu görüntüledi. Sosyal medy-
adan paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

10 Temmuz 2021 Binler Saros'ta seslendi: BOTAŞ 
Saros’tan elini çek

Saros Körfezi’nde BOTAŞ tarafından yapılan FSRU 
Limanı projesine karşı Keşan Kent Konseyi ve Saros 
Gönüllüleri Platformunun düzenlediği miting 
binlerce vatandaşın katılımıyla yapıldı.

Saros’ta doğa tahribi de doğa savunması da yoğun-
laşarak devam etti

2021 Temmuz/Ağustos/Eylül ayları boyunca Kuzey 
Ormanları Coğrafyası’nın önemli doğa alanlarından 
biri olan Saror’a yönelik tahrip faaliyetleri artarak 
devam etti. Doğa savunucularının ise daha örgütlü ve 
etkili bir savunma oluşturmaya çalıştıkları gözlendi.

20 Haziran 2021 Mahkeme, FSRU Limanı 1. ÇED 
olumlu raporunu iptal etti 

Edirne'de Saros Körfezi'ne yapılmakta olan FSRU 
Limanı'nın 1. ÇED olumlu raporu kararını Edirne İdare 
Mahkemesi iptal etti. Keşan Kent Konseyi Başkanı 
Hasan Karagöz, "3 yıllık mücadelemizde Saros 
Gönüllüleri ve Keşan Kent Konseyi olarak hukukun 
üstünlüğüne inancımız ve büyük Saros 
dayanışmasının sonucu ÇED oyununu bozduk" dedi.

24 Haziran 2021 Doğa harikası Saros’ta kıyıları 
işletmeye açma inadı 

Bölge sakinlerinin doğa harikası Saros Körfezi’nde 
Keşan ve Enez sahillerinin ticari işletmeye açılmasına 
tepkilerine karşın dün sahillerin ihaleleri yapıldı.

Saros kumsallarında toplam 127 bin 464 metrekare-
den oluşan 14 ayrı kıyı kesimin kiralanarak ticari alan 
yapılması planlanıyor. 
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Saros’ta doğa kıyımı ve savunma devam etti 

Edirne, Keşan, 10 Temmuz 2021



Kuzey Ormanları’nın Kocaeli, Sakarya, Düzce ve 
Bolu mevkilerinde sanayi baskısı, orman yangını, 
taş ocakları ve avcılık tahribi arttı.

Kuzey Ormanları coğrafyasının 3. bölgesinde 99 adet 
izleme kaydedildi, tahrip haberlerinde Sakarya ili ön 
plana çıktı. Bu üç aylık periyotta çok sayıda orman, 
sanayi ve tarım alanında yangın çıktı. Marmara 
Denizi’ni yaz ayları boyunca kaplayan müsilajın ise 
deniz dibine çöktüğü gözlendi.  

31 Temmuz 2021 Acarlar Longozu'nu besleyen 
dere siyaha büründü

Sakarya Kaynarca ilçesinde başlayıp Karasu ilçesinde-
ki Türkiye'nin tek parça halinde olan en büyük longo-
zu olma özelliği taşıyan ve 'saklı kalmış cennet' olarak 
adlandırılan Acarlar Longozunu besleyen Ortaköy 
Deresi bazı fabrikaların atıklarını atması neticesinde-
siyaha büründü. 

3 Ağustos 2021 Sakarya Akyazı’da köylüler odun 
üretimi amaçlı ağaç kesimini engelledi“

Akyazı’ya bağlı Kumköprü Mahallesi Kumköprü 
Sokak’ta, orman arazisinden geçen ana elektrik 
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Longozu besleyen dereler bile siyaha büründü

hattı direkleri altında ağaç kesimine başlandı. Tel altı 
olarak belirtilen kesimin orman arazisinin içine 
taştığını ileri süren vatandaşlar tepki gösterdi. Yetkilil-
erle görüşmek isteyen halk, muhatap bulamayınca, 
sahaya giderek, ağaç kesimini engelledi.

4 Ağustos 2021 Acarlar Longozu’nu besleyen 
derelerde balık ölümleri çoğaldı

Sakarya'nın Kaynarca ve Karasu ilçelerinde yer alan 
Acarlar Longozuna dökülen derelerin kirlilik seviyesi 
arttı. Bu doğrultuda derelerde yaşayan balık ölümleri 
çoğaldı.

23 Eylül 2021 Havadan tespit edildi, 1 milyon 197 
bin TL para cezası kesildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit 
Körfezi’nde uçakla yapılan denetimlerde, denize yakıt 

sızdırdığı tespit edilen gemiye 1 milyon 197 bin 865 
TL para cezası kesildi.



1 Eylül 2021 Halk, Kuzey Ormanları'nı savunmak 
için yolu kesti

Kuzey Ormanları’nın Kocaeli Gölcük Halıdere mevkil-
erimizi tahrip eden ve üç yıl önce kapatılan taşocağı 
sahasına tırların girdiğini gören bölge halkı, sahaya 
giden yolu kapattı. Halkın direnişi ve kararlılığı üzer-
ine taş ocağı, tamamen durduruldu.

23 Eylül 2021 Taş ocağı için orman yıkımı başladı, 
köylüler direnişe geçti

Ayman Yaylası'nda taş ocağı açılması için 1500 ağacın 
kesimine başlandı, köylüler ormanı savunmaya 
çalışıyor. Yürütmenin durdurulması için mahkemeye 
başvuruldu.

Mahkeme, Bolu’nun Ayman Yaylası’na orman yıkarak 
açılmak istenen taş ocağının yürütmesini durdurdu. 
Ormanı savunan köylüler, DSİ’yi yargı sürecine saygı 
duymaya, çalışmaları durdurmaya çağırdı.
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Halıdere’deki taş ocağının genişlemesi durduruldu



Su fabrikaları Sapanca Gölü’nü yok ediyor

Kuzey Ormanları'nın Sapanca mevkilerinde şu anda 
sekiz tane su fabrikası bulunuyor. Gölü besleyen su 
kaynaklarına kurulan bu fabrikalar, gölü beslemesi 
gereken suyu şişelere dolduruyor.

Sakarya içme suyu ihtiyacının %90’ını, Kocaeli’nin ise 
%15’ini karşılayan Sapanca Gölü’nü besleyen dereler-
in çoğu su şirketlerince ruhsatlanmış durumda.

‘Yerleşime açılmış alanlar var’

Sapanca gölünün suyunu Sakarya ve Kocaeli Beledi-
yesi tarafından kullanıldığını belirten Sakarya Üniver-
sitesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Mahnaz Gümrükçüoğlu Yiğit, “Gölü besleyen havza 
üzerinde yerleşime açılmış alan var. Burada nüfusun 
artması demek suyun fazla kullanımı ve ormanın yok 
edilmesi demek. Orman olmayınca yüzeysel akış 
artarak yeraltı su kaynakları beslenemeyecek ve kısır 
bir döngü oluşacak” uyarısında bulundu.

Sapanca Gölü’ne akan deredeki inşaat suyun 
rengini değiştirdi, balıklar öldü
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Su fabrikaları Sapanca Gölü’nü yok ediyor

Sakarya Sapanca ilçesinde, İstanbuldere içerisinde 
yapılan bent inşaatından suya karışan çimentonun, 
suyun rengini değiştirip, alabalık tesisindeki 
balıkların ölümüne neden olduğu iddia edildi. 
Yaklaşık 3 aydır bu sorunun devam ettiğini söyleyen 
işletme sahibi Deniz Bakar, "Buradan geçen su, içme 
suyu olarak da kullanılan Sapanca Gölü'ne akıyor. Bu 
suda balıklar yaşamadı, insanlar nasıl içecek?" dedi. 

Sapanca Gölü çevresi çöp içinde

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (SASKİ), 9 günlük tatil sonrası Sapanca Gölü 
kıyısında temizlik çalışması yaparak çevresinde 
bırakılan sandalye, plastik, cam ve metal şişe, atık 
malzemeler ve çok çeşitli çöpleri topladı.

Kuzey Ormanları’nda JES tahribi de başladı

Sakarya'nın Geyve ve Sapanca ilçelerinde bulunan, 2 
jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihaleye 
çıkarıldı.



21 Ağustos 2021 Bursa'nın Mudanya ilçesi Çepni Köyü 
mevkiinde çıkan  orman yangını ekiplerin müdahale-
siyle söndürüldü.

21 Ağustos 2021 İstanbul Adalar İlçesi Heybeliada 
Eski Değirmenyeri bölgesindeki çıkan orman yangını 
vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

23 Ağustos 2021 İstanbul Maltepe Başıbüyük'te 
ormanda bulunan atık malzemelerin yanmaya başla-
masıyla çıkan yangın vatandaşların ve ekiplerin 
müdahalesiyle söndürüldü.

23 Ağustos 2021 Sakarya Taraklı’da başlayan orman 
yangını, bölgedeki amatör avcıların erken müdahale-
si sonucu büyümeden kısa sürede söndürüldü. 

Tüm ülkede olduğu gibi Kuzey Ormanları’nı da 
alevler sardı.

Yaz ayları boyunca iklim krizi ve kuraklığın iyice 
savunmasız bıraktığı orman alanları, büyük bölümü 
insan kaynaklı orman yangınlarına teslim oldu. Kuzey 
Ormanları coğrafyasında da izleme yapılan 3 aylık 
dönemde en sık gözlenen tahrip başlığını orman 
yangınları oluşturdu. Bu periyotta orman yangınları 
ile ilgili 102 adet izleme yapıldı.

Temmuz Ağustos Eylül 2021 aylarında  orman 
yangını güncesi şöyle sıralandı;

2 Temmuz 2021 Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, 
Dilovası Devlet Hastanesi'nin yanındaki ormanlık 
alanda çıkan yangına ilk müdahaleyi sanayi tipi 
yangın söndürme tüpleriyle sağlık çalışanları yaptı. 

17 Temmuz 2021 Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meşe 
ve çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda 4 farklı 
noktada yangın çıktı.

23 Temmuz 2021 Balıkesir Marmara ilçesine bağlı 
Avşa Adası'nda orman yangını çıktı. 

29 Temmuz 2021 Kocaeli'de ormanlık alanda bir 
şahsın  "çevre temizliği" yapmak isterken çıkardığı 
yangınında yaklaşık 30 dönüm alan zarar gördü.

30 Temmuz 2021 Sakarya Adapazarı İlçesi Kömürlük 
Köyü mevkiinde çıkan orman yangını, ekiplerin 
müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

30 Temmuz 2021 Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 
ormanlık alanda bulunan ahşap restoranın mutfak 
bölümünde çıkan yangın İtfaiye ekiplerinin müda-
halesi ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

31 Temmuz 2021 İstanbul Arnavutköy’de çıkan 
orman yangını, köylülerin erken müdahalesi ile kısa 
sürede söndürüldü

31 Temmuz 2021 Düzce Cumayeri ilçesi Elmalıdere 
mevkiinde yol kenarında başlayan yangın  ormanlık 
alana sıçramadan söndürüldü.

31 Temmuz 2021 Kocaeli İzmit ilçesinde, İzmit Körfezi 
kıyısında bulunan sulak alanda çıkan yangın itfaiye 
ekipleri tarafından söndürüldü.

1 Ağustos 2021 Sakarya Akyazı'ya bağlı Küçücek Köyü 
Meşelik mevkii yakınlarında fındıklık temizleyen bir 
şahsın yaktığı anız ateşinin ormana sıçramasıyla 
büyüyen yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

2 Ağustos 2021 Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Elbeyli 
mahallesi koyundere mevkiinde çalılık bir alanda 
yangın meydana geldi.

6

Kuzey Ormanları’nı alevler sardı

4 Ağustos 2021 İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda 
çıkan yangın, yerden ve havadan müdahale ile  kon-
trol altına alındı.

6 Ağustos 2021 Kırklareli’nde anız tarlasında çıkan 
yangın ormanlık alana sıçramadan Orman İşletme 
Müdürlüğü ve İtfaiye ekiplerince söndürüldü.

6 Ağustos 2021 Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde otluk 
alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi-
yle söndürüldü.

6 Ağustos 2021 Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan 

Acelle Yaylası'nda ormanlık alanda ateşe verilen 
çöpler ormana sıçramadan vatandaşlar tarafından 
söndürüldü.

6 Ağustos 2021 İstanbul Silivri’deki çöplük bir alanda 
çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak 
söndürüldü.

7 Ağustos 2021 İstanbul Çatalca’da yerleşim alanına 

yakın ağaçlık alanda kuru otların tutuşmasıyla çıkan 
yangın korkuya neden oldu.

8 Ağustos 2021 Kırklareli Pınarhisar ilçesi Tozaklı köy 
yolu üzerinde bulunan elektrik tellerine konan 
karganın akıma kapılarak tarlaya düşmesi sonucu 
çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

10 Ağustos 2021 İstanbul Sarıyer İlçesi Maden 
Mahallesi'nde çıkan orman yangını ekiplerin müda-
halesiyle söndürüldü.

10 Ağustos 2021 Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ağaçlık 
alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

12 Ağustos 2021 İstanbul Sarıyer'de ormanlık alanda 
3'üncü gün üst üste aynı mevkide yangın çıktı. Yangı-
na helikopterle havadan müdahale ediliyor.

13 Ağustos 2021 Kocaeli Gebze ilçesinde geçtiğimiz 
günlerde yanan ormanlık alanda yeniden yangın 
çıktığını duyan mahalle muhtarı, yangın tüpünü 
kapıp ormana koştu.

14 Ağustos 2021 İstanbul Sultangazi'de çıkan orman 
yangını ekiplerce büyümeden söndürüldü

18 Ağustos 2021 Düzce’nin Ballıca köyünde başlayan 
anız yangını Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 
ekiplerinin anında müdahalesi ile ormana sıçrama-
dan söndürüldü.

19 Ağustos 2021 İstanbul Pendik  İlçesi Kurna Köyü 
mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın İtfaiyenin 
havadan helikopterle ve karadan müdahalesiyle 
kontrol altına alındı.

24 Ağustos 2021 Edirne’nin Karayusuf köyünde arı 
kovanlarının bulunduğu yerde çıkan ormanlık alana 
sıçramadan söndürüldü. 

25 Ağustos 2021 Edirne Enez'in Gülçavuş köyü 
yakınında ATV aracından çıkan ve ormanlık alana 
sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

29 Ağustos 2021 Sakarya Akyazı Keremali Yaylası'nda 
çam ağaçlarıyla dolu ormanlık alana yakın bir evde 
yangın çıktı. Alevlerin ormana sıçramaması için 
ekipler seferber oldu.

5 Eylül 2021 Edirne Uzunköprü ilçesi Ördekli Göl 
mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin 
müdahalesiyle söndürüldü.

8 Eylül 2021 İstanbul Eyüpsultan Göktürk'te ormanlık 
alanda çıkan yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle 
kısa sürede söndürüldü.

27 Eylül 2021 Pamukova İlçesi Şehvarmaz Köyü'nde 
makilik alanda başlayan yangın ormana sıçradı. 
Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz yangına 
müdahale etti. 



21 Ağustos 2021 Bursa'nın Mudanya ilçesi Çepni Köyü 
mevkiinde çıkan  orman yangını ekiplerin müdahale-
siyle söndürüldü.

21 Ağustos 2021 İstanbul Adalar İlçesi Heybeliada 
Eski Değirmenyeri bölgesindeki çıkan orman yangını 
vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

23 Ağustos 2021 İstanbul Maltepe Başıbüyük'te 
ormanda bulunan atık malzemelerin yanmaya başla-
masıyla çıkan yangın vatandaşların ve ekiplerin 
müdahalesiyle söndürüldü.

23 Ağustos 2021 Sakarya Taraklı’da başlayan orman 
yangını, bölgedeki amatör avcıların erken müdahale-
si sonucu büyümeden kısa sürede söndürüldü. 

Tüm ülkede olduğu gibi Kuzey Ormanları’nı da 
alevler sardı.

Yaz ayları boyunca iklim krizi ve kuraklığın iyice 
savunmasız bıraktığı orman alanları, büyük bölümü 
insan kaynaklı orman yangınlarına teslim oldu. Kuzey 
Ormanları coğrafyasında da izleme yapılan 3 aylık 
dönemde en sık gözlenen tahrip başlığını orman 
yangınları oluşturdu. Bu periyotta orman yangınları 
ile ilgili 102 adet izleme yapıldı.

Temmuz Ağustos Eylül 2021 aylarında  orman 
yangını güncesi şöyle sıralandı;

2 Temmuz 2021 Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, 
Dilovası Devlet Hastanesi'nin yanındaki ormanlık 
alanda çıkan yangına ilk müdahaleyi sanayi tipi 
yangın söndürme tüpleriyle sağlık çalışanları yaptı. 

17 Temmuz 2021 Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meşe 
ve çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda 4 farklı 
noktada yangın çıktı.

23 Temmuz 2021 Balıkesir Marmara ilçesine bağlı 
Avşa Adası'nda orman yangını çıktı. 

29 Temmuz 2021 Kocaeli'de ormanlık alanda bir 
şahsın  "çevre temizliği" yapmak isterken çıkardığı 
yangınında yaklaşık 30 dönüm alan zarar gördü.

30 Temmuz 2021 Sakarya Adapazarı İlçesi Kömürlük 
Köyü mevkiinde çıkan orman yangını, ekiplerin 
müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

30 Temmuz 2021 Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 
ormanlık alanda bulunan ahşap restoranın mutfak 
bölümünde çıkan yangın İtfaiye ekiplerinin müda-
halesi ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

31 Temmuz 2021 İstanbul Arnavutköy’de çıkan 
orman yangını, köylülerin erken müdahalesi ile kısa 
sürede söndürüldü

31 Temmuz 2021 Düzce Cumayeri ilçesi Elmalıdere 
mevkiinde yol kenarında başlayan yangın  ormanlık 
alana sıçramadan söndürüldü.

31 Temmuz 2021 Kocaeli İzmit ilçesinde, İzmit Körfezi 
kıyısında bulunan sulak alanda çıkan yangın itfaiye 
ekipleri tarafından söndürüldü.

1 Ağustos 2021 Sakarya Akyazı'ya bağlı Küçücek Köyü 
Meşelik mevkii yakınlarında fındıklık temizleyen bir 
şahsın yaktığı anız ateşinin ormana sıçramasıyla 
büyüyen yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

2 Ağustos 2021 Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Elbeyli 
mahallesi koyundere mevkiinde çalılık bir alanda 
yangın meydana geldi.

5

Yangınların büyük bölümü insan kaynaklı 

4 Ağustos 2021 İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda 
çıkan yangın, yerden ve havadan müdahale ile  kon-
trol altına alındı.

6 Ağustos 2021 Kırklareli’nde anız tarlasında çıkan 
yangın ormanlık alana sıçramadan Orman İşletme 
Müdürlüğü ve İtfaiye ekiplerince söndürüldü.

6 Ağustos 2021 Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde otluk 
alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi-
yle söndürüldü.

6 Ağustos 2021 Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan 

Acelle Yaylası'nda ormanlık alanda ateşe verilen 
çöpler ormana sıçramadan vatandaşlar tarafından 
söndürüldü.

6 Ağustos 2021 İstanbul Silivri’deki çöplük bir alanda 
çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak 
söndürüldü.

7 Ağustos 2021 İstanbul Çatalca’da yerleşim alanına 

yakın ağaçlık alanda kuru otların tutuşmasıyla çıkan 
yangın korkuya neden oldu.

8 Ağustos 2021 Kırklareli Pınarhisar ilçesi Tozaklı köy 
yolu üzerinde bulunan elektrik tellerine konan 
karganın akıma kapılarak tarlaya düşmesi sonucu 
çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

10 Ağustos 2021 İstanbul Sarıyer İlçesi Maden 
Mahallesi'nde çıkan orman yangını ekiplerin müda-
halesiyle söndürüldü.

10 Ağustos 2021 Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ağaçlık 
alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

12 Ağustos 2021 İstanbul Sarıyer'de ormanlık alanda 
3'üncü gün üst üste aynı mevkide yangın çıktı. Yangı-
na helikopterle havadan müdahale ediliyor.

13 Ağustos 2021 Kocaeli Gebze ilçesinde geçtiğimiz 
günlerde yanan ormanlık alanda yeniden yangın 
çıktığını duyan mahalle muhtarı, yangın tüpünü 
kapıp ormana koştu.

14 Ağustos 2021 İstanbul Sultangazi'de çıkan orman 
yangını ekiplerce büyümeden söndürüldü

18 Ağustos 2021 Düzce’nin Ballıca köyünde başlayan 
anız yangını Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 
ekiplerinin anında müdahalesi ile ormana sıçrama-
dan söndürüldü.

19 Ağustos 2021 İstanbul Pendik  İlçesi Kurna Köyü 
mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın İtfaiyenin 
havadan helikopterle ve karadan müdahalesiyle 
kontrol altına alındı.

24 Ağustos 2021 Edirne’nin Karayusuf köyünde arı 
kovanlarının bulunduğu yerde çıkan ormanlık alana 
sıçramadan söndürüldü. 

25 Ağustos 2021 Edirne Enez'in Gülçavuş köyü 
yakınında ATV aracından çıkan ve ormanlık alana 
sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

29 Ağustos 2021 Sakarya Akyazı Keremali Yaylası'nda 
çam ağaçlarıyla dolu ormanlık alana yakın bir evde 
yangın çıktı. Alevlerin ormana sıçramaması için 
ekipler seferber oldu.

5 Eylül 2021 Edirne Uzunköprü ilçesi Ördekli Göl 
mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin 
müdahalesiyle söndürüldü.

8 Eylül 2021 İstanbul Eyüpsultan Göktürk'te ormanlık 
alanda çıkan yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle 
kısa sürede söndürüldü.

27 Eylül 2021 Pamukova İlçesi Şehvarmaz Köyü'nde 
makilik alanda başlayan yangın ormana sıçradı. 
Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz yangına 
müdahale etti. 
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21 Ağustos 2021 Bursa'nın Mudanya ilçesi Çepni Köyü 
mevkiinde çıkan  orman yangını ekiplerin müdahale-
siyle söndürüldü.

21 Ağustos 2021 İstanbul Adalar İlçesi Heybeliada 
Eski Değirmenyeri bölgesindeki çıkan orman yangını 
vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

23 Ağustos 2021 İstanbul Maltepe Başıbüyük'te 
ormanda bulunan atık malzemelerin yanmaya başla-
masıyla çıkan yangın vatandaşların ve ekiplerin 
müdahalesiyle söndürüldü.

23 Ağustos 2021 Sakarya Taraklı’da başlayan orman 
yangını, bölgedeki amatör avcıların erken müdahale-
si sonucu büyümeden kısa sürede söndürüldü. 

Tüm ülkede olduğu gibi Kuzey Ormanları’nı da 
alevler sardı.

Yaz ayları boyunca iklim krizi ve kuraklığın iyice 
savunmasız bıraktığı orman alanları, büyük bölümü 
insan kaynaklı orman yangınlarına teslim oldu. Kuzey 
Ormanları coğrafyasında da izleme yapılan 3 aylık 
dönemde en sık gözlenen tahrip başlığını orman 
yangınları oluşturdu. Bu periyotta orman yangınları 
ile ilgili 102 adet izleme yapıldı.

Temmuz Ağustos Eylül 2021 aylarında  orman 
yangını güncesi şöyle sıralandı;

2 Temmuz 2021 Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, 
Dilovası Devlet Hastanesi'nin yanındaki ormanlık 
alanda çıkan yangına ilk müdahaleyi sanayi tipi 
yangın söndürme tüpleriyle sağlık çalışanları yaptı. 

17 Temmuz 2021 Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meşe 
ve çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda 4 farklı 
noktada yangın çıktı.

23 Temmuz 2021 Balıkesir Marmara ilçesine bağlı 
Avşa Adası'nda orman yangını çıktı. 

29 Temmuz 2021 Kocaeli'de ormanlık alanda bir 
şahsın  "çevre temizliği" yapmak isterken çıkardığı 
yangınında yaklaşık 30 dönüm alan zarar gördü.

30 Temmuz 2021 Sakarya Adapazarı İlçesi Kömürlük 
Köyü mevkiinde çıkan orman yangını, ekiplerin 
müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

30 Temmuz 2021 Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 
ormanlık alanda bulunan ahşap restoranın mutfak 
bölümünde çıkan yangın İtfaiye ekiplerinin müda-
halesi ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

31 Temmuz 2021 İstanbul Arnavutköy’de çıkan 
orman yangını, köylülerin erken müdahalesi ile kısa 
sürede söndürüldü

31 Temmuz 2021 Düzce Cumayeri ilçesi Elmalıdere 
mevkiinde yol kenarında başlayan yangın  ormanlık 
alana sıçramadan söndürüldü.

31 Temmuz 2021 Kocaeli İzmit ilçesinde, İzmit Körfezi 
kıyısında bulunan sulak alanda çıkan yangın itfaiye 
ekipleri tarafından söndürüldü.

1 Ağustos 2021 Sakarya Akyazı'ya bağlı Küçücek Köyü 
Meşelik mevkii yakınlarında fındıklık temizleyen bir 
şahsın yaktığı anız ateşinin ormana sıçramasıyla 
büyüyen yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

2 Ağustos 2021 Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Elbeyli 
mahallesi koyundere mevkiinde çalılık bir alanda 
yangın meydana geldi.

5

Yurttaşlar alevlere karşı  seferber oldu

4 Ağustos 2021 İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda 
çıkan yangın, yerden ve havadan müdahale ile  kon-
trol altına alındı.

6 Ağustos 2021 Kırklareli’nde anız tarlasında çıkan 
yangın ormanlık alana sıçramadan Orman İşletme 
Müdürlüğü ve İtfaiye ekiplerince söndürüldü.

6 Ağustos 2021 Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde otluk 
alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi-
yle söndürüldü.

6 Ağustos 2021 Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan 

Acelle Yaylası'nda ormanlık alanda ateşe verilen 
çöpler ormana sıçramadan vatandaşlar tarafından 
söndürüldü.

6 Ağustos 2021 İstanbul Silivri’deki çöplük bir alanda 
çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak 
söndürüldü.

7 Ağustos 2021 İstanbul Çatalca’da yerleşim alanına 

yakın ağaçlık alanda kuru otların tutuşmasıyla çıkan 
yangın korkuya neden oldu.

8 Ağustos 2021 Kırklareli Pınarhisar ilçesi Tozaklı köy 
yolu üzerinde bulunan elektrik tellerine konan 
karganın akıma kapılarak tarlaya düşmesi sonucu 
çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

10 Ağustos 2021 İstanbul Sarıyer İlçesi Maden 
Mahallesi'nde çıkan orman yangını ekiplerin müda-
halesiyle söndürüldü.

10 Ağustos 2021 Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ağaçlık 
alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

12 Ağustos 2021 İstanbul Sarıyer'de ormanlık alanda 
3'üncü gün üst üste aynı mevkide yangın çıktı. Yangı-
na helikopterle havadan müdahale ediliyor.

13 Ağustos 2021 Kocaeli Gebze ilçesinde geçtiğimiz 
günlerde yanan ormanlık alanda yeniden yangın 
çıktığını duyan mahalle muhtarı, yangın tüpünü 
kapıp ormana koştu.

14 Ağustos 2021 İstanbul Sultangazi'de çıkan orman 
yangını ekiplerce büyümeden söndürüldü

18 Ağustos 2021 Düzce’nin Ballıca köyünde başlayan 
anız yangını Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 
ekiplerinin anında müdahalesi ile ormana sıçrama-
dan söndürüldü.

19 Ağustos 2021 İstanbul Pendik  İlçesi Kurna Köyü 
mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın İtfaiyenin 
havadan helikopterle ve karadan müdahalesiyle 
kontrol altına alındı.

24 Ağustos 2021 Edirne’nin Karayusuf köyünde arı 
kovanlarının bulunduğu yerde çıkan ormanlık alana 
sıçramadan söndürüldü. 

25 Ağustos 2021 Edirne Enez'in Gülçavuş köyü 
yakınında ATV aracından çıkan ve ormanlık alana 
sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

29 Ağustos 2021 Sakarya Akyazı Keremali Yaylası'nda 
çam ağaçlarıyla dolu ormanlık alana yakın bir evde 
yangın çıktı. Alevlerin ormana sıçramaması için 
ekipler seferber oldu.

5 Eylül 2021 Edirne Uzunköprü ilçesi Ördekli Göl 
mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin 
müdahalesiyle söndürüldü.

8 Eylül 2021 İstanbul Eyüpsultan Göktürk'te ormanlık 
alanda çıkan yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle 
kısa sürede söndürüldü.

27 Eylül 2021 Pamukova İlçesi Şehvarmaz Köyü'nde 
makilik alanda başlayan yangın ormana sıçradı. 
Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz yangına 
müdahale etti. 
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*+<*4&9"&8*Y(/Z&@$&8$Y2/8&Z(;]$7/+/+&/+J**8-+-+&Y*,$+&2$@*)&$88/5/&9"&>[&*%,-4&2/,/)2$&2$&/#,$+$+&
Y*9$(,$(2$+2/(C&&

[%(!9%Q%+!9P+!&%+2!B2(!G=[61GX!

!"#$%&'()*+,*(-B+2*&9","+*+&7"&4*%+*4,*(-&4/(,$+)$0&4"(")*0&8*8,-&7"&8"#,"&7"&4*(-J)*7-&F/9/&8>(,>&
8$Y2/8&@$&8*Y(/Z&*,8-+2*%4$+&:*4*(%*i2*&9","+*+&O&]$;8$()*,&4*%+*4&*(*)*&("Y7*8&7*Y*7-&/Y*,$%$&
[-4*(-,2-5-+*&2*/(&%$+/&9/(&F$,/J)$&7E#&4;+"7"2"(C&

637*!R*(2E*;-!6#0+2;*!K*7*(*;-T+*!!=E3,3_2E!A#(2$)!*.-!*,A-+.*!&-E-)X!

!-(4,*($,/B2$& 9","+*+& ="Z+/7*& T*5*(*7-B+-+& [$@($7/& %*Z-,*J)*& 8$Y2/2/& *,8-+2*& ;,2"5"+*& 2*/(&
%*Z-,*+& /#,$)$2$&T>,4/%$8/& .,&j#$,& .2*($7/B+$&*/8&)*5*(*&)$@4//+2$&9","+*+&9"+F*,;@&$@,$(&@$&
;8;Z*(4&*,*+-0&%*ZH/J,$8H2$@($8&);2$,/&/,$&/J,$8/,)$4&>#$($&KM&^5"78;7&OMOM&8*(/Y/+2$&*[-4&*(88-()*&
/,$&4/(*%*&@$(/,)$7/&4*(*(,*J8-(-,2-5-&9$,/(8/,)$48$2/(C&&

1E,2)!"(2$2!&*W*+-&3(X!!

e+,%),%(!/%A%(;2$O!8Kf!gg6P+&*!@O]!:*+A29(*A!6%(%N%,2E!:-N*E,-E!J(A-W-+*!637(#!42.2&3(gg!

AT&%$+/&(*Z;("+2*&2>+%*+-+&e*(/7&.4,/)&̂ +,*J)*7-i+2*&%$(&*,*+&4>($7$,&7-<*4,-4&*(8-J-+-&O&7*+8/F(*8&
2$($<$+/+& *,8-+2*& 8"8",)*7-& Y$2$X/+/& 4*(J-,*)*48*+& [;4& "#*48*& ;,2"5"+"& @$& 7$(*& F*#-&
$)/7%;+,*(-+-+&OMLMi*&4*2*(&%>#2$&KS&*(8-J&FE78$($<$5/+/&*[-4,*)-J8-(C&&

=>+%*&/4,/)&4(/#/+/+&%*(*88-5-&4"(*4,-40&*X$8&@$&X$,*4$8,$(0&J/22$8,/&X-(8-+*,*(0&9/%;[$J/8,/,/4&*#*,)*7-&
F/9/& 7;("+,*(,*& "5(*J-(4$+& $4;7/78$),$(/+& 4;("+)*7-+*& %E+$,/4& Z;,/8/4*,*(& /J,$8/,)$7/&
F$($4)$48$2/(C&^+<*4&9"&Z;,/8/4*,*(&%$(/+$&Y*,$+&>,4$)/#2$&;()*+&*,*+,*(-+-&%;4&$2$+&%*7*,*(&
)$<,/78$+&F$[/(/,)$48$0&;()*+-&9E,$+0&Z*([*,*%*+&$+$(]/&Z(;]$,$(/&/+J**&$2/,)$%$&2$@*)&$8)$48$0&
4E)>(,>& 8$()/4& 7*+8(*,& %*8-(-),*(-& 8>)& Y-#-%,*& 2$@*)& $8)$48$2/(C& !"#$%& '()*+,*(-& 2*& )$F*&
Z(;]$,$(,$0& (>#F*(& $+$(]/& 7*+8(*,,$(/%,$0& )*2$+</,/4& X**,/%$8,$(/%,$& Z*([*,*+)*%*0& 8*Y(/Z&
$2/,)$48$2/(C&

OMOK&%-,-&8$))"#H*5"78;7H$%,>,&*%,*(-+2*&/4,/)&4(/#/&&@$&7;+"[,*(-&4*Z7*)-+2*&%*Z-,*+&/#,$)$,$($&
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=;5*,F*#&3*J-)*&@$&?>4,$)$&
d/)*+-& f& N& K& KN&

R$+$,&3*Y(/Z0&^5*[&!$7/)/0&
`*9/8*8&!*%9-& K& S& V& KO&

`*X(/%*8&^8-4,*(-& M& O& L& V&
.,4/)&!(/#/& O& N& L& f&
m$;8$()*,&1,$48/(/4&:*+8(*,/& K& M& M& K&
!*+*,&.78*+9",& K& O& K& N&
!-%-&.J,$8)$,$(/&& K& M& M& K&
!"(*4,-4& V& V& P& KP&
!"#$%&T*()*(*&'8;%;,"& M& K& K& O&
!"#$%&'()*+,*(-&3$Y2/8&3*Y(/Z&
\*Z;("& M& M& KO& KO&

!"#$%&'()*+,*(-&.#,$)$&\*Z;("& M& V& M& V&
T*2$+</,/4&h**,/%$8/&& V& L& f& Kk&
T$(*&^,*+,*(-&3*Y(/9/& N& N& && P&
'()*+&1+2>78(/7/& M& O& O& N&
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'()*+!/*+9-+-! @D! LD! <L! <Y@!
'7)*+F*#/&!EZ(>7>& M& K& M& K&
\>#F*(&1+$(]/&:*+8(*,/&& O& K& K& N&
:*+*%/&A*74-7-& M& O& k& f&
:*+*%/&3$7/7/&?*+F-+-& M& S& S& KO&
:"&!/(,/,/5/& OO& KM& N& LS&
:"&3/<*($8/& M& K& K& O&
3*(-)&^,*+,*(-&?*+F-+-& M& K& K& O&
3"(/#)&@$&T$7/($&A*74-7-& k& L& V& KV&
/*B*+![*&*A-! <L! <>! <L! F]!
?*Z-,*J)*&A*74-7-& N& f& S& Kf&
?*7*,&T$@#"*8&=$5/J/4,/5/& O& O& K& V&

G'HIJK! <F]! <?Y! LL! F]>!
!"#$%&T(&8+,)3&96*"7$"6:&I,$)*)$)65757&8%7+$"6:7:7&Q)=3"="&V)6&.$*"&V%/+7$+/+7"&PC6)&JNJ'&V:$:&!)**+,^

./+1%0^23$4$&.3$"6:7"&PC6)&G"/:$:*:!

!"#$%&'()*+,*(-+*&2*/(&3$))"#0&^5"78;70&1%,>,&*%,*(-+2*&%*Z-,*+&/#,$)$&4*Z7*)-)2*&&E+$&[-4*+&

8$Y2/8H8*Y(/Z&9*J,-4,*(-+2*+&'()*+!/*+9-+-!?L!*.%A!3,#0!%+!Q3E!2$,%)%&%*Z-,*+&9*J,-48-(C&&

"#$%&! '()*+,*(-! '()*+! /*+9-+,*(-O!K%9*! H(3_%,%(O! '(9*+2$%! :*+*&2! 85,9%,%(2! 2,%! /'"! 'IKJ!

G%R,2E%;2&,%!"*(W-!"*(W-&*X!

=(9%+%!c%R(2T+.%+!K*()*(*!6%+2$2T+%!JE-A-,*+!6%(2+!6=hJai!H(3_%;2!6ba6baIKb/'aX!

\*Z;(&4*Z7*)-+2*&%*Z-,*+&F>+,>4&*(*J8-()*2*&9$,/(,$+$+&4(/8$(&@$&+/8$,/48$&;,*+&/#,$)$,$(/+D&<?Y!
A*+%;2+%!*7#;A3;0&KNk&8*+$7/+$&8$))"#0&SS&8*+$7/+$&$%>,&*%-+2*&(*78,*+)-J8-(C&
?"4*(-2*4/& 8*9,;2*+& 2*& *+,*J-,*<*5-& >#$($& OMOK& %-,-& >[>+<>& >[& *%-+2*& %*Z-,*+& /#,$)$& [*,-J)*7-&
4*Z7*)-+2*&$+&[;4&Y*9$($&(*78,*+*+&'()*+!/*+9-+-!?L! 2$,%)%& /,$&B2(2+N2&7-(*2*OO!F]! ! 2$,%)%!2,%!
/*B*+! [*&*A-! "3(#)*Z45$,%)ZG*R(20! 2E2+N2& 7-(*2*0& 6%+2$! =E3;2;A%)2! G*R(2B2Z6%+2$!
:*,&*;-^KP;2,*_!`!DC&2$,%)%&/,$&PQP+NP!7-(*2*&%$(&*,)*48*2-(C&
=$+/#& :*,%*7-& /,$& /,F/,/& [-4*+& 9"& Y*9$(,$(/+& %*+-+2*0& ':AB,$(/+& & *(-8)*& 8$7/7,$(/+/+& 2$+$8,$+)$7/&
4;+"7"+2*&[-4*+&Y*9$(&7*%-7-&7;+&2$($<$&*#2-(C&&
#
#

P6"<5>&(&8+,)3&96*"7$"6:7="&V"]:$"7&I,$)*)$)657&8%7+$"6:7:7&JNJ'&V:$:&`50"7^Q"3:0^a",56"7&.3$"6:7"&PC6)&G"/:$:*:!
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&
?"4*(-2*4/&F(*X/48$+&2$&*+,*J-,*<*5-&>#$($&%*Z-,*+&/#,$)$,$(2$&'()*+!/*+9-+-!4;+"7"+2*&%*Z-,*+&
/#,$)$,$(& E+& Z,*+*& [-4*(4$+0& %*9*+& Y*%*8-& 4;+"7"& ;+"& 8*4/Z& $2$+& /4/+</& 4;+"& ;,)"J8"(C&
^(4*7-+2*+&/7$&2$+/#&$4;7/78$)&8*Y(/9*8-&&$+&[;4&(*78,*+*+&>[>+<>&/#,$)$&4;+"7"&;,*(*4&4*(J-)-#*&
[-4)-J8-(C&

!"#$%&'()*+,*(-&7*H(F4&0,;-+G*a&

W*+P-+,*(R& 3=#P*(& <+$(SF& I*+;(*,,$(FR& \59*,& V*#& UF)*+,*(-R& \$+F#& <15:F:;$)&
7*H(F`*;-R&I*+*%F&N*:1-:-&F,$&',"E*+&I"&!F(,F,F9F&F,$&\59*,&!*%+*1,*(&7=1$;F,F%5(a&

&

1$,%)%!"3+#,*(-+*!45(%!@Y@<!/-,-!G%))#$ZJ7#A3;Z=&,P,!J&,*(-+.*!/*W*+*+!G*R(20!
8*W,-E,*(-+-+!6*7-,-)-! !

G*R(20,%(2+![*B%(!GP(P! G'HIJK! &

LC&`*@*,/)*+-& L& &

LC&4EZ(>&& K& &

^@<-,-4& OL& &

6*+*44*,$&!EZ(>7>& O& &

6$@($&!/(,/,/5/& KS& &

6EZ&/8Y*,*8-& K& &

=$X/+$&6$8$7/& N& &

6%+2$!=E3;2;A%)!G*R(2B*A-! DC! &

=;5*,F*#&3*J-)*&@$&?>4,$)$&d/)*+-& KN& &

R$+$,&3*Y(/Z0&^5*[&!$7/)/0&`*9/8*8&!*%9-& KO& &

`*X(/%*8&^8-4,*(-& V& &

.,4/)&!(/#/& f& &

m$;8$()*,&1,$48/(/4&:*+8(*,/& K& &

!*+*,&.78*+9",& N& &

!-%-&.J,$8)$,$(/&& K& &

!"(*4,-4& KP& &

!"#$%&T*()*(*&'8;%;,"& O& &

T*2$+</,/4&h**,/%$8/&& Kk& &

T$(*&^,*+,*(-&3*Y(/9/& P& &
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'()*+&1+2>78(/7/& N& &

'()*+!/*+9-+-! ?L! &

'7)*+F*#/&!EZ(>7>& K& &

\>#F*(&1+$(]/&:*+8(*,/&n\1:o& N& &

:*+*%/&A*74-7-& f& &

:*+*%/&3$7/7/&?*+F-+-& KO& &

:#!"2(,2,272! DL! &

:"&3/<*($8/& O& &

3*(-)&^,*+,*(-&?*+F-+-& O& &

3"(/#)&@$&T$7/($&A*74-7-& KV& &

?*9*+&`*%*8&3*Y(/9/& OK& &

?*Z-,*J)*&A*74-7-& Kf& &

?*7*,&T$@#"*8&=$5/J/4,/5/& V& &

G'HIJK! DCL! &
!"#$%&R(&I,$)*)&8%7+$"6:7"&PC6)&JNJ'&V:$:&!)**+,^./+1%0^23$4$&.3$"6:7="&V"_"7"7&!"c65]&?"_$:>$"6:7:7&G"/:$:*:&

!"#$%& '()*+,*(-+2*& %*J*+*+& 8*Y(/Z,$($& 2*/(& %*Z-,*+& /#,$)$,$($& 9*4-,2-5-+2*D& 3()*+! &*+9-+-!
9*J,-5-!?L!*2$8&/,$!B2(2+N2!;-(*.*0&.%+2$!%E3;2;A%)!A*R(2B*A-!DC!*.%A!/,$&2E2+N2&7-(*2*0&;#!E2(,2,272!DL!
*.%A&/,$&PQP+NP&7-(*2*&%$(&*,)*48*2-(C&&

U#)*+,*(&E#$,,/4&2$+/#&$4;7/78$)/&8*Y(/9*8-&/,$&/,F/,/&)>7/,*]-+&9/8)$2/5/+/&2$X**8,$&/X*2$&$8)$,$(/+$&
(*5)$+&9"&7;("+&FE()$#2$+&F$,/+)$48$2/('&&

!"#$%&'()*+,*(-&B59(*C%*:-&W*+P-+&7*H(F`Fa&

b[&*%,-4&Z$(/%;88*&$+&[;4&(*78,*+*+&/#,$)$&4;+"7"&Y*9$(,$(/+&%$(&*,)*&%;5"+,"5"+*&FE($&KMO&*2$8&
/#,$)$&7*%-7-%,*&;()*+&%*+F-+-&;,2"C&:*+*%/&3$7/7/&?*+F-+-&@$&3*(-)&^,*+,*(-&?*+F-+-& /7$&KN&*2$8&
4*%2$2/,2/C&

.#,$)$& 4;+",*(-+*& FE($& 3$))"#Q^5"78;7Q1%,>,& *%,*(-+2*& F$([$4,$J8/(/,$+&'()*+! /*+9-+,*(-+*!
2*/(&%*Z-,*+& /#,$)$&<Y@!*.%A!3,#00&>[&*%,-4& /#,$)$&7>($7/+<$&$+&[;4&(*78,*+*+&Y*9$(&;,)"J8"(C&
'()*+&%*+F-+-!/#,$)$,$(/0&8$))"#&@$&*5"78;7&*%,*(-+2*&%;5"+,*J)-J&;,"Z&OLHSL&*2$88/(C&A"&*%,*(&
/[$(/7/+2$&9"&4;+"+"+&%;5"+,"5"+"+&*(8)*7-+-+&$+&E+$),/&+$2$+/&/4,/)&4(/#/&+$2$+/%,$&%*J*+*+&
4"(*4,-4& @$& %*+F-+& )$@7/)/& ;,*+& %*#& *%,*(-+2*& )$@7/)& +;()*,,$(/+/+& >#$(/+2$& 7$%($2$+&
7-<*4,-4,*(2-(C!

!"#$%&'()*+,*(-+*&2*/(&%*Z-,*+& /#,$)$2$&E+$&[-4*+& /4/+</&9*J,-4& /7$&Nk& /#,$)$& /,$&%*9*+&Y*%*8-&
4;(")*HFE#,$)H8*Y(/Z&9*J,-5-2-(C&?*9*+&`*%*8-&!;(")*HRE#,$)H3*Y(/Z&9*J,-5-+-&8*4/9$+&Lf&Y*9$(&
/,$&2$+/#&$4;7/78$)&8*Y(/9*8-&n)>7/,*]o&Y*9$(,$(/&F$,)$48$2/(C!&
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A%,"/&7"/B1/1&9+$&9+B9+9&7"V1+"/&)*+$,$+$%9/&T$H"=1&&

?5$5*0)$&PC64_& d&
23$)*^?"0:7&.b:>$"*0:& '&

96*"7&I_b5$)65&2>5]*"7&V)1)605,$5/5& '&
A%,"/&'"W%9#9& 46&
A%,"/&'$,9*+$,$&PHX9/+9E9& 6G&

96*"7&V"7D:7:&?41b)05& A&

A%,"/&7"/B1/1&M9:X9& 6G&
96*"7$:>&.$"7="&V"7D:7&S%76"0:&G)/5_5*& '&
96*"7$:>&.$"7$"6="&V"7$:_&U3D+$"*"& J&
V"#"7&a"3"1&!"c65#5& '&
V"7D:7&SC7=46*)&2>5]*"7&V)1)605,$5/5& '&
7"/B1/&'$?#9%9& 66&
V"7D:7&Ub"/:&V)1)605,$5/5& T&

V"7D:7"&a"$>&Q4="c"$)05& M&
V"7D:7"&I1<"3)&Q4="c"$)05& R&
V"7D:7"&S"#%1"e&f4]c)05& '&
V"7D:7"&S"/$:>&O"$:_"7$"6:&Q4="c"$)05& '&
V"7D:7$"&Q4H"=)$)&g%$515>"$"6:& J&
V"0"^VC7)1*)$5>&G)/55>$5/5& '&
!%]$"*& 'NJ&

!"#$%&K(&96*"7&V"7D:7:&5$)&5$D5$5&V"]:$"7&I,$)*)$)657&G)1"3:&

'()*+&?*+F-+-&/,$&/,F/,/&%*Z-,*+&/#,$)$,$(/+&2$8*%-+*&9*4-,2-5-+2*&/7$D&9/,/)7$,&FE(>J0&$%,$)H9*7-+&
*[-4,*)*7-0&;()*+&/J[/,$(/&$4/Z)*+&%$8$(7/#,/5/0&;()*+&8*Y(/9/0&;()*+&8$)/#,$)$&$84/+,/5/0&;()*+&&
%*+F-+-&9>8[$7/0&;()*+&%*+F-+-&(/74/0&;()*+,-4&*,*+2*&%*+F-+&7;+(*7-&2$5/J/)0&;()*+,-4&*,*+,*(2*&
%*+,-J& "%F",*)*0& %*9*+& Y*%*8& 8*Y(/9/0& %*+F-+& 7E+2>()$& $4/Z)*+& %$8$(7/#,/5/0& %*+F-+& 8$29/(/0&
%*+F-+&"[*5-&%$8$(7/#,/5/0& %*+F-+*&Y*,4&)>2*Y*,$7/0& %*+F-+*& /8X*%$&)>2*Y*,$7/0& %*+F-+*&7*9;8*]&
J>ZY$7/0& %*+F-+*& 7*5,-4& [*,-J*+,*(-&)>2*Y*,$7/0& %*+F-+,*&)><*2$,$&Z;,/8/4*,*(-0& %*7*H%E+$8)$,/4&
2$5//4,/5/&F/9/&/#,$)$,$(/+&>[&*%,-4&Z$(/%;88*&%;5"+,*J8-5-&FE(>,)>J8>(C&

P6"<5>&&S2X&P6"<5>&YZ&.[.?\;&M(!96*"7&V"7D:7:&5$)&I$D5$5&V"]:$"7&I,$)*)$)657&G)1"3:&!
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&P6"<5>&A(&I,$)*)&8%7+$"6:7"&PC6)&JNJ'&V:$:&`50"7^Q"3:0^a",56"7&.3$"6:7="&V"_"7"7&V)75&P)$5_*)$)6&

'()*+&?*+F-+-&/,$&/,F/,/&8*Y(/Z&9*J,-5-+*&2*/(&[-4*+&Y*9$(,$(/+&2$8*%,*(-+*&8*9,;&@$&F(*X/4&>#$(/+2$+&
9*4-,2-5-+2*&3()*+!A*R(2B2&9*J,-5-+-+!@<!R*B%(!2,%!B2(2+N2&7-(*2*0&3()*+!A%)2$,%)%!%AE2+,272&@$&
3()*+!&*+9-+-!(2;E2&9*J,-4,*(-+&<L!R*B%(!2,%!2E2+N2&7-(*2*0&&*+9-+!A%.B2(2&9*J,-4,*(-+-+&<<R*B%(!2,!
PQP+NP&7-(*2*&;,2"5"&FE(>,)>J8>(C&

A/,/)7$,&RE(>J0&Pp

1%,$)HA*7-+&
^[-4,*)7-0&Kp

'()*+&.J[/,$(/&
14/Z)*+&?$8$(7/#,/5/0&

Kp

'()*+&3*Y(/9/0&OKp

'()*+&3$)/#,$)$&
184/+,/5/0&KSp

'()*+&?*+F-+-&
A>8[$7/0&Lp

'()*+&?*+F-+-&\/74/0&
KSp

'()*+,-4&^,*+2*&
?*+F-+&:;+(*7-&
=$5/J/)0&Kp

'()*+,-4&^,*+,*(2*&
?*+,-J&U%F",*)*0&Op

?*9*+&`*%*8&3*Y(/9/0&
Kp

?*+F-+&:E+2>()$&
14/Z)*+&?$8$(7/#,/5/0&

Kp

?*+F-+&3$29/(/0&KKp

?*+F-+&U[*5-&
?$8$(7/#,/5/0&Vp

?*+F-+*&`*,4&
T>2*Y*,$7/0&Np

?*+F-+*&.8X*%$&
T>2*Y*,$7/0&Sp

?*+F-+*&:*9;8*]&
c>ZY$7/0&Kp

?*+F-+*&:*5,-4&
6*,-J*+,*(-&

T>2*Y*,$7/0&Kp

?*+F-+,*&T><*2$,$&
e;,/8/4*,*(-0&Op ?*7*H?E+$8)$,/4&

=$5//4,/5/0&Kp

!"#$%&'$%()%)&*+,&-+(*+*&'$.)+$%&-/+,#,+,"*%&0,1$2)&

P6"<5>&(G)75,&S"$3"0:&\$)&I$D5$5&V"]:$"7&I,$)*)$)657&G)1"3:!
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^%(-<*&;()*+&%*+F-+-&2$8*%,*(-+2*+&;()*+&8*Y(/9/&9*J,-5-&*,8-+2*&%*Z-,*+& /#,$)$,$(/+& /[$(/5/+2$&
%*Z-,*+&/+<$,$)$%$&FE($&8$))"#&*%-+2*&!;<*$,/B+2$&&L&Y$48*(0&*5"78;7&*%-+2*&.78*+9",0&:*4*(%*&
/,,$(/+2$&8;Z,*)&K&Y$48*(0&$%,>,&*%-+2*&12/(+$&@$&:*4*(%*&/,,$(/+2$&8;Z,*)&&K0K&Y$48*(,-4&&;()*+&
*,*+-& 8*Y(/Z& $2/,)/J8/(C& ?*+F-+&)$@7/)/& ;,*+& %*#& *%,*(-+2*& *(8*+& ;()*+& %*+F-+,*(-& 7;+"<"+2*&
8*Y(/Z&;,*+&;()*+&*,*+,*(-+*&2*/(&8>)&@$(/,$(&*[-4,*+)*2-5-&/[/+&/#,$)$&4*Z7*)-+2*&9$,/(8/,$+&*,*+&
9>%>4,>4,$(/&9$,/(8/,$)$)/J8/(C&&

&A"& /#,$)$& (*Z;("& 4*Z7*)-+2*& %*Z-,*+& /#,$)$,$(2$& "#)*+& FE(>J,$(/+$& FE($D& KN& 9/+& ;()*+&
%*+F-+-+2*+&%*(-7-+-+&+$2$+/&9$,/(7/#&;,2"5"0&($7)/&@$(/,$($&FE($0&OMKSHOMOM&%-,,*(-+-&4*Z7*%*+&9$J&
%-,,-4&2E+$)2$&3>(4/%$B2$&8;Z,*)&Vf&9/+&fS&Y$48*(&*,*+&%*+F-+*&8$7,/)&;,2"5"&/X*2$&$2/,)/J8/(C&&

^%(-<*& %*+F-+& 9*J-+*& #*(*(& FE($+& *,*+&)/48*(-& OMKN& %-,-+2*& K0NV& Y$48*(4$+& OMOM& %-,-+2*& S0KL&
Y$48*(*&%>47$,2/5/&@$&%*+F-+&9*J-+*&2>J$+&%*+*+&*,*+&)/48*(-+-+&2*&KO&%-,&/[/+2$&($4;(&9/(&;(*+,*&
%>#2$&KNK0S&*(88-5-&2$&%*Z-,*+&/#,$)$&[*,-J)*7-&4*Z7*)-+2*&8$7Z/8&$2/,)/J8/(C&&

!"#$%&'()*+,*(-&%*`*+&H*%*;-&F#,$)$,$(F&F,$&>K&:-(*G*&

?*9*+& Y*%@*+,*(-& $4;,;]/4& 8*Y(/9*8-+& +$2$+& ;,2"5"& %*J*)& *,*+-& 4*%9-& %>#>+2$+& *[& 4*,*(*4&
%$(,$J/)&)$(4$#,$(/+$&/+/%;(,*(C&

.#,$)$&4;+",*(-+*&FE($&+/7*+0&)*%-70&Y*#/(*+&*%,*(-+2*&F$([$4,$J8/(/,$+&/*B*+![*&*A-!"3(#)*Z
45$,%)ZG*R(20# J%;'+>+*%# 2*/(& %*Z-,*+& /#,$)$& FC! *.%A! 3,#00& >[& *%,-4& /#,$)$& 7>($7/+<$& $+& [;4&
(*78,*+*+& /4/+</& Y*9$(& ;,)"J8"(C& ?*9*+& `*%*8-& !;(")*HRE#,$)H3*Y(/Z! /#,$)$,$(/0& >[& *%,-4&
Z$(/%;88*&Y$(&*%2*&/#,$+$+&9/(&8*Y(/Z&9*J,-5-2-(C&&

?*9*+& Y*%*8-& 7;+& %-,,*(2*& *(8*+& @$& $4;,;]/4& %-4-)*& +$2$+& ;,*+& 4EZ(>0& ;8;9*+0& LC`*@*,/)*+-0&
)*2$+</,/4&X**,/%$8,$(/&F/9/&Z(;]$,$(&+$2$+/%,$&%$(&2$5/J8/()$%$&9*J,*)-J8-(C&A"&Z(;]$,$(/+&$84/7/%,$&
%$(/+2$+&$2/,$+&%*9*+&Y*%*8-&Y*%@*+,*(-&%*J*2-4,*(-&%$(,$(2$&%$8$(,/&9$7/+/&9",*)*2-4,*(-&/[/+&4/)/&
#*)*+&4$+8&)$(4$#,$(/+$& /+)$%$&9*J,*)-J0&4/)/&#*)*+2*&%"4*(-2*&7*%-,*+&Z(;]$&9E,F$,$(/+2$0&
/+J**8&7*Y*,*(-+2*&FE(>,)$%$&9*J,*)-J8-(C&A"&2*&%*9*+&Y*%*8-+&8*Y(/9/+/+&9"&Z(;]$,$(&/,$&*(88-5-+-&
FE78$()$48$2/(C&&

7"#"/&!"="H&9+$&9+B9+9&7"V1+"/&)*+$,$+$%9/&T$H"=1&&
!"#$%$&'(')*+,-./)0,$+,)123+4+-'$%) 5)
6+78+,+&)9+4:'$%);+4<%=%) 5)
*+=+,)6+7+&)>+,-+,3.<(+)?<#@'$%) 5)
*+=+,)6+7+&)ABC-'(%) DD)
!"#"$%&"'"(%)"*+,#,% D5)
*+=+,)6+7+&+)E#"+")6+78+,.);'<"%) 5)
,-./01! )%!
!"#$%&d(&O%J%*#$%7%<#(':#('N('(#O%/+'%*#TG':):':0(*#E:<%7+&

?*9*+& `*%*8-& !;(")*HRE#,$)H3*Y(/Z# /,$& /,F/,/& %*Z-,*+& /#,$)$+/+& 2$8*%,*(-+*& 9*4-,2-5-+2*& /7$D&&
$4;7/78$)$&%*+,-J&/+7*+&)>2*Y*,$7/0&Y*%@*+*8&9*Y[$7/&8*Y(/9/0&%*9*+&Y*%*8&<*+,*+2-()*&Z(;]$7/0&
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%*9*+&Y*%*8&FE#,$)/0&%*9*+&Y*%*8&8*Y(/9/0&%*9*+&Y*%*8*&7;4*4&Y*%@*+-&8$(4/&F/9/&/#,$)$,$(/+&>[&
*%,-4&Z$(/%;88*&%;5"+,*J8-5-&FE(>,)>J8>(C!&

?*9*+& `*%*8-& !;(")*HRE#,$)H3*Y(/Z& /,$& /,F/,/& [-4*+& Y*9$(,$(/+& 2$8*%,*(-+*& 8*9,;& >#$(/+2$+&
9*4-,2-5-+2*& &*B*+! R*&*A! 95$,%)2& 9*J,-5-+-+! @@! R*B%(! 2,%! B2(2+N2& 7-(*2*0& &*B*+! R*&*A-! A*R(2B2!
9*J,-5-+-+&@<!R*B%(!2,%!2E2+N2&7-(*2*&;,2"5"&FE(>,)>J8>(&

&

?*9*+& `*%*8-& !;(")*HRE#,$)H3*Y(/Z& /,$& /,F/,/& [-4*+& Y*9$(,$(/+& 2$8*%,*(-+*& F(*X/4& >#$(/+2$+&
9*4-,2-5-+2*D&&*B*+!R*&*A!95$,%)2&9*J,-5-+-+!SF]!!2,%!B2(2+N2&7-(*2*0&&*B*+!R*&*A!A*R(2B2!9*J,-5-+-+&
SF>!!2,%!2E2+N2&7-(*2*&;,2"5"&FE(>,)>J8>(C!

P6"<5>&(&8+,)3&96*"7$"6:7="&V"#"7&a"3"1:&&I$)&I$D5$5&V"]:$"7&I,$)*)$)657&G)1"3:!

14;7/78$)$&?*+,-J&
.+7*+&

T>2*Y*,$7/0&Op

`*%@*+*8&A*Y[$7/&
3*Y(/9/0&Op

?*9*+&`*%*8&
W*+,*+2-()*&e(;]$7/0&

Op

?*9*+&`*%*8&
RE#,$)/0&Nkp

?*9*+&`*%*8&
3*Y(/9/0&NVp

?*9*+&`*%*8*&
:;4*4&`*%@*+-&

3$(4/0&Op

'$3$%&4$2$1&*+,&-+(*+*&'$.)+$%&-/+,#,+,"*%&0,1$2)&

P6"<5>&&S2X&P6"<5>&YZ&.[.?\;&T(&V"#"7&a"3"1&5$)&I$D5$5&V"]:$"7&I,$)*)$)657&G)1"3:!P6"<5>&M(&V"#"7&a"3"1&5$)&I$D5$5&V"]:$"7&I,$)*)$)657&G)1"3:!
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"#$%&!'()*+,*(-!&%(,%W)%,%(2!G%R.2A!V%!G*R(20!H(3_%,%(2!"*0;*)-+.*!e(9PA,%+2&3(X!

\*Z;(& 4*Z7*)-+2*& %*Z-,*+& /#,$)$,$(2$& 8$Y2/80& 8*Y(/Z& Z(;]$,$(/+$& 4*(J-& !"#$%& '()*+,*(-&
%$(,$J)$,$(/+2$&%*J*%*+,*(&E(F>8,>&9/(& J$4/,2$&9/(& *(*%*&F$,/Z0& Z(;]$%$&+$2$+&4*(J-& ;,2"4,*(-+-&
/X*2$&$88/4,$(/& 7*@"+)*& X**,/%$8,$(/&2$8*%,*(-+*&9*4-,2-5-+2*&*+,*J-,)*48*2-(C& 14;,;]/4& 8*Y(/9*8-+&
$84/,$(/+/+& Y$(& F$[$+& F>+& *(88-5-& @$&)$@7/)7$,& ;()*+& %*+F-+,*(-+-+& *(88-5-0& /4,/)& 4(/#/& [*5-+2*&
E+,$),$(/+& %$8$(7/#,/5/& 4*(J-7-+2*& !"#$%& '()*+,*(-& 7*4/+,$(/+/+& )><*2$,$& $8)$4& /[/+&
E(F>8,$+2/4,$(/&*J*5-2*4/&8*9,;2*&FE(>,)$48$2/(C&!"#$%&'()*+,*(-+2*4/&8$Y2/8H8*Y(/Z&Z(;]$,$(/+$&
4*(J-&%*Z-,*+&7*@"+)*&/#,$)$,$(/&2$8*%,*(-+*&9*4-,2-5-+2*&8$))"#H*5"78;7H$%,>,&*%,*(-+2*&8;Z,*)&
OkS&*2$8&/#,$)$&F$([$4,$J)/J&;,"Z&)*4*,$H4EJ$&%*#-7-H3l&Z(;F(*)-&4*Z7*)-+2*&Sk&*2$8&/#,$)$%$&
(*78,*+)-J8-(C&

!"#$%&'()*+,*(-+G*1F&7$HGF;87*H(F4&^(5S$,$(F+$&!*(E-&W*4-,*+&&I*J"+)*&2#,$)$,$(F&

:*V#+)*!J(*Q,*(-! G%))#$Z!@Y@<!
[*B%(!:*&-;-!

J7#;A3;Z@Y@<!
[*B%(!:*&-;-!

=&,P,Z@Y@<!
[*B%(!:*&-;-! G'HIJK!

^F*[&A*4-)-& K& M& M& <!
^5*[&!$7/)/&.Y9*(,*(-+-&!;+8(;,$&R/2$+&
T/,,$8@$4/,/+$&$+F$,,$)$& M& M& L& D!

A*(*]&:"%"&!/(,/,/4&3$7Z/8/& K& M& M& <!
82,2);%,!J(*WA-()*Z45(PW! <L! ]! F! @]!
6$@($&!/(,/,/5/&<$#*&"%F",*)*7-& K& M& M& <!
=$+/#&3$)/#,/5/& M& M& K& <!
=$($&_7,*Y&6*,-J)*,*(-& M& M& K& <!
=$($&!/(,/,/4&3$7Z/8/& M& K& M& <!
14;,;]/H!$+8&`*($4$8/&@$&:3!&RE(>J>& K& KO& N& <]!
=&,%)Z8*;-+!JQ-E,*)*;-! C! @! <L! @]!
RE,&!$+*(-&3$)/#,/4&6*,-J)*,*(-& O& M& M& @!
`*,4-+&!*8-,-)&3;Z,*+8-7-& K& M& M& <!
`"4"4/&T><*2$,$& O& O& O& L!
.,4/)&!(/#/&:;+"[,*(-+*&!*(J-&T><*2$,$& M& M& K& <!
.8/(*#&=/,$4[$7/& M& K& M& <!
m/,$8,/&3$,&!",,*+-)-+*&?*7*4& M& M& K& <!
!*[*4&^@<-,-4&=$+$8/)/& L& L& k& <D!
!*[*4&=$X/+$</,/4&=$+$8/)/& M& K& M& <!
!*[*4&!/)%*7*,&^8-4&=$+$8/)/& M& K& O& D!
!*[*4&:"&=;,")&3$7/7/& M& K& M& <!
!;(")*&e(;]$,$(/& M& M& k& ]!
!"#$%&'()*+,*(-&.#,$)$&\*Z;("& M& M& K& <!
K*E*,%Z"5W%!/*$-;-ZGj!H(39(*)-! D! <@! C! @F!
T"Y*,$X$8&^[-4,*)*7-q:;("&
j+$(F$7/qT$<,/7&R>+2$)/& P& O& N& <F!
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'()*+&^,*+-+2*&8$)/#,/4& O& L& N& C!
'()*+&*,*+,*(-+*&F/(/J&%*7*5-& L& M& M& D!
'()*+,-4&^,*+2*&?*+,-J&U%F",*)*%*&
:;("J8"()*& M& O& M& @!

:*+*%/&3$7/7/&=$+$8/)/& K& M& M& <!
:*%-J8*%&=$+$8/)/& M& M& K& <!
:;7%*,&)$%2*&!*)Z*+%*7-& K& M& M& <!
l*8*+2*J&.8/(*#-& O& V& N& <<!
/*+9-+!:5+.P()%!k*,-W)*,*(-! <<! D>! <@! >?!
?*+F-+&3$29/(/& V& O& M& ]!
?*(*,-&?*9*+&`*%@*+-&!"(8*()*& S& k& k& @Y!
?*7*,&T$@#"*8&=$5/J/4,/5/& K& M& M& <!
?$+/2$+&*5*[,*+2-()*& M& O& M& @!
754,*)& e?& @?d& _@& >c>&

&!"#$%&L(&8+,)3&96*"7$"6:7=">5&!)c=51^!"c65]&g6%e)$)657)&8"6_:&V"]:$"7&&S"W+7*"&I,$)*)$)65&

3$Y2/8H3*Y(/Z& Z(;]$,$(/+$& 4*(J-& F$([$4,$J8/(/,$+& &#(AA*W! 5(9PA,%+)%,%(2! V%! ;*V#+#N#,#E!
M**,2&%A,%(2&4*Z7*)-+2*&%*Z-,*+&[*,-J)*,*(&@]L!*.%AA2(C&!"#$%&'()*+,*(-+*&2*/(&8$))"#0&*5"78;70&
$%,>,& *%,*(-& /[$(/7/+2$& %*Z-,*+& !"#$%& '()*+,*(-+2*4/& 8$Y2/8H8*Y(/Z& Z(;]$,$(/+$& 4*(J-& %*Z-,*+&&
7*@"+)*& /#,$)$,$(/& 4*Z7*)-+2*& F$([$4,$J8/(/,$+& /#,$)$,$(2$& 9/(/+</& 7-(*2*& &*+9-+! ;5+.P()%!
Q*,-W)*,*(-&>?!*2$80&B2,2);%,!*(*WA-()*Z95(PW!@]&*.%A0&%&,%)ZB*;-+!*Q-E,*)*;-!@]&*.%AO&)*4*,$H
4EJ$&%*#-7-H8@&Z(;F(*)-&ON&*2$80&%*(*,-&%*9*+&Y*%@*+-&4"(8*()*&OM&*2$80&$4;,;]/H4$+8&Y*($4$8/&@$&
784&FE(>J>&Kk&*2$80&)"Y*,$X$8&*[-4,*)*7-q7;("&E+$(F$7/q)$<,/7&F>+2$)/&KN&*2$88/(C&&

:*@"+)*& X**,/%$8/& 4*Z7*)-+2*& F$([$4,$J8/(/,$+& @$& E+$& [-4*+& 2/5$(& 9*J,-4,*(& /7$& 4*[*4& *@<-,-4&
2$+$8/)/&KL&*2$80&@*8*+2*J&/8/(*#-&KK&*2$80&%*+F-+&8$29/(/&k&*2$88/(C&&

"#$%&!'()*+,*(-+.*!/*0-,*+!1$,%)%,%(2+!K%.&*!"*+*,,*(-+.*!/%(!J,)*,*(-+*!6#(#),*(-!

!"#$%&'()*+,*(-+*&2*/(&+/7*+0&)*%-70&Y*#/(*+&*%,*(-& /[$(/7/+2$&%*Z-,*+& /#,$)$,$(/+&4*%+*4,*(-+*&
FE($&%*Z-,*+&2$5$(,$+2/()$2$&/7$&<U!;-(*.*&%$(&*,*+&Y*9$(&4*%+*5-&@D>!*.%A!2,%!R*B%(!*_*+;,*(-&
*(*[,*(-&;,)"J8"(C&

&

&

&

&

&

&

P6"<5>&(&I,$)*)$)657&S"W+7*"&h""$53)1$)657)&PC6)&I7H)$)7*)05!
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"#$%&!'()*+,*(-+.*!/*0-,*+!1$,%)%,%(2+!K%.&*!
"*+*,,*(-+.*!/%(!J,)*,*(-+*!45(%!6*7-,-)-!

K%.&*!GP(P! [*B%(!:*&-;-! S!6*7-,-)!

b,#;*,!K%.&*! <@C! @CS!
U,"7,*(*(*7-&T$2%*& M& Mp&

/%(%,!K%.&*! ]]! <]S!

[*B%(!J_*+;-! @D>! >DS!
T$7,$4&j(F>8>& M& Mp&
:3!&T$2%*7-& V& Kp&
G30,*)!! FFL! <YYS!

!"#$%&'(&)*+,-&./0"1$"/213"&4"52$"1&6+$,0,$,/71&8,3-"&)"1"$$"/213"&4,/&9$0"$"/21"&:;/,&<"=2$202&

!
!"#$%&'N(&(&8+,)3&96*"7$"6:7="&V"]:$"7&I,$)*)$)657&Q)=3"&8"7"$$"6:7="&V)6&.$*"$"6:7"&PC6)&G"/:$:*:&

!"#$%&'()*+,*(-&8$Y2/8H&8*Y(/Z&@$&7*@"+)*&+/8$,/5/+2$4/&/#,$)$,$(/+&)$2%*&4*+*,,*(-+2*&%$(&*,)*&
2"(")"+*&FE($&OC&7-(*2*&/7$&KVO&Y*9$(&/,$&Y*9$(&*]*+7,*(-&@$&LC&7-(*2*&KOL&/#,$)$&/,$&%$($,&)$2%*&
*(*[,*(-&%$(&*,)*48*2-(C&!

!

!

!

!

!

U$+0"$&Q)=3"i&'JLi&
JLF

V)6)$&Q)=3"i&KKi&
'KF

a"#)6&.e"70:i&JATi&
TAF

S!8&Q)=3"0:i&Ti&'F

"#$%&!'()*+,*(-+.*!/*0-,*+!1$,%)%,%(2+!K%.&*!"*+*,,*(-+.*!/%(!
J,)*,*(-+*!45(%!6*7-,-)-

ADEFGD#)HIJG

2HKHD#)HIJG

$GLHK#%MGNFO

97+#)HIJGFO
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"#$%&!'()*+,*(-!J(*WA-()*!6%(+%72![*EE-+.*!

!"#$%&'()*+,*(-&^(*J8-()*&=$(+$5/B+/+&Y$2$X/D&^@("Z*&;()*+&4"J*5-&4;,,*(-+2*+&9/(/&;,*+&!"#$%&
'()*+,*(-B+-& 4;(")*& [*,-J)*,*(-+-+& 9/(& Z*([*7-& ;,)*40& F$($4& 3>(4/%$& F$($47$&=>+%*& *[-7-+2*+&
Y*%*8/&E+$)$&7*Y/Z&9/(&;()*+&4;(/2;("+"+&7*@"+)*&@$&;+*(-)&X**,/%$8,$(/+$&4*84-&4;%)*48-(C&A"&
Y$2$X,$(&2;5(",8"7"+2*D&

H& !"#$%& '()*+,*(-& ^(*J8-()*& =$(+$5/0& !"#$%& '()*+,*(-& 14;7/78$)/& n12/(+$0& !-(4,*($,/0&
3$4/(2*50&.78*+9",0&!;<*$,/0&?*,;@*0&:*4*(%*0&=>#<$&/,,$(/+/+&/[/+2$&@$&A"(7*0&A*,-4$7/(&@$&6*+*44*,$&
/,,$(/+/+& 4"#$%/+2$&%$(&*,*+0&!*(*2$+/#& @$&T*()*(*&4-%-7-& 9;%"+<*&"#*+*+&;()*+,*(& 4"J*5-2-(o&
>#$(/+$&9/,/)7$,&*(*J8-()*,*(&%*Z*(0&@$(/&8;Z,*(&@$&9/(,$J8/(/(C&

H& !"#$%& '()*+,*(-B+-+& @*(,-5-+-& 8$Y2/8& $2$+& )$7$,$,$(/& 9/(& 9>8>+& ;,*(*4& $,$& *,-(0& [E#>)&
%;,,*(-+*&2*/(&E+$(/,$(2$&9","+"(&@$&$5/8/),$(&2>#$+,$(C&

H& !"#$%&'()*+,*(-&$4;7/78$)/+/+&*%(-,)*#&Z*([*,*(-&;,*+&4-%-0&4")",0&2$+/#0&7"<",&*,*+,*(&@$&
9;5*#&F/9/&*,8&$4;7/78$),$(&>#$(/+$&*(*J8-()*&@$&$5/8/),$(&%*Z*(C&

H& !"#$%&'()*+,*(-&<;5(*X%*7-+-0&X,;(*&@$&X*"+*%-0&%*9*+&Y*%*8-+-0&/[/+2$&@$&[$@($7/+2$&%$(&
*,*+& /+7*+& %$(,$J)$,$(/+/0& $4;7/78$)/& 8$Y2/8& @$& 8*Y(/Z& $2$+& /+7*+& X**,/%$8,$(/+/& /#,$(0& (*Z;(,*(0&
E+$(/,$(&F$,/J8/(/(&@$&4*)";%"%,*&Z*%,*J-(C&

H& :*@"+"<","4&%*Z*+&%$($,&:3!&@$&%"(88*J&/+/7/%*8/X,$(/&/[/+&F$($4,/&9/,F/&*,8%*Z-7-+-&;,"J8"("(C&

!"#$%& '()*+,*(-& ^(*J8-()*& =$(+$5/& Y$2$X,$(/& 2;5(",8"7"+2*& ;,*+& !"#$%& '()*+,*(-& n12/(+$0&
!-(4,*($,/0&3$4/(2*50&.78*+9",0&!;<*$,/0&?*,;@*0&:*4*(%*0&=>#<$&/,,$(/+/+&/[/+2$&@$&A"(7*0&A*,-4$7/(&@$&
6*+*44*,$& /,,$(/+/+& 4"#$%/+2$& %$(& *,*+& ;()*+,*(o& <;5(*X%*7-+2*0& X,;(*& @$& X*"+*7-+2*0& %*9*+&
Y*%*8-+2*0&/[/+2$&@$&[$@($7/+2$&%$(&*,*+&/+7*+&%$(,$J)$,$(/+2$0&$4;7/78$)/&8$Y2/8&@$&8*Y(/Z&$2$+&
/+7*+& X**,/%$8,$(/+/& /#,$%$($40& (*Z;(,*%*(*4& !"#$%& '()*+,*(-+-& F>+,>4& ;,*(*4& /#,$)$& [*,-J)*7+-&
F$([$4,$J8/()$4&*)*<-%,*&9"&(*Z;(&Y*#-(,*+)-J8-(C&

.#,$)$&\*Z;("+"+&^(*J8-()*&?E+8$)/G&

!"#$%&'()*+,*(-&<;5(*X%*7-+-&$84/,$%$+&Y$(&8>(,>&F$,/J)$D&

r& .`^0&^^0&=`^&F/9/&U,"7*,&9*7-+&*]*+7,*(-+-+0&

r& W")Y"(/%$80&A/(F>+0&1@($+7$,0&`>((/%$80&:E#<>&F/9/&","7*,&9*7-+&4"(","J,*(-+-+0&

r& ="@*(0&=/4$+0&A/*+$80&?$J/,&R*#$8$&F/9/&","7*,&/+8$(+$8&%*%-+&4"(","J,*(-+-+0&

r& d>,$9"(F*#&RE(>+>)&R*#$8$7/0&R*#$8$&3(*4%*0&!;<*$,/&^78*4;7&`*9$(0&6$(4$#4E%&A*4-J0&
:*(*%&R*#$8$7/0&:/,/@(/&`>(&`*9$(0&12/(+$&`"2"80&!;<*$,/&W")Y"(/%$80&6*+*44*,$&',*%0&!-(4,*($,/&
e-+*(Y/7*(&R*#$8$7/&F/9/&%$($,&9*7-+&4"(","J,*(-+-+0&

r& 3>(4/%$&'()*+<-,*(&=$(+$5/0&R($$+Z$*<$0&ssh0&31T^0&61!bd&l*4X-0& 14;,;]/&A/(,/5/& F/9/&
$4;,;]/&E(F>8,$(/+/+0&
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&&

r& !"#$%&'()*+,*(-& :*@"+)*7-0& :*(*%&=;5*%-& !;(")*&=$(+$5/0& =^?!'&l*4X-0& :/,/@(/& 6$@($&
=$(+$5/0& !;<*$,/& 14;,;]/4& ?*J*)&=$(+$5/0& .#+/4& ?*J*)&e,*8X;()"0&^2*,*(& :*@"+)*7-& F/9/& !"#$%&
'()*+,*(-&<;5(*X%*7-+2*&7*@"+"<","4&%*Z*+&:3!B,*(-+0&

r& d>,$9"(F*#& !$+8& 4;+7$%/0& !-(4,*($,/& !$+8& !;+7$%/0& 3$4/(2*5& !$+8& !;+7$%/& F/9/& 4$+8&
4;+7$%,$(/+/+&

r& 6$@($&@$&c$Y/(</,/4&A*4*+,-5-&@$&9*5,-&/,&)>2>(,>4,$(/+/+0&3*9/*8&l*(,-4,*(-+-&!;(")*&R$+$,&
T>2>(,>5>B+>+0&3*(-)&@$&'()*+&A*4*+,-5-&@$&9*5,-&KK&.,&'()*+&AE,F$&T>2>(,>5>%,$0&KK&.,&=;5*&
!;(")*&T/,/& e*(4,*(&T>2>(,>5>+>+0& !>,8>(& @$& 3"(/#)& A*4*+,-5-& @$& !>,8>(& l*(,-4,*(-+-& !;(")*&
AE,F$H.,&!"(",,*(-+-+0& .78*+9",&A>%>4J$Y/(&A$,$2/%$7/&@$&9*5,-&)>2>(,>4,$(/+/+0&!"#$%&'()*+,*(-&
7-+-(,*(-&/[$(/7/+2$&4*,*+&.,[$&A$,$2/%$0&A$,2$&@$&T"Y8*(,-4,*(-+-+0&

r& _78(*+<*,*(-+& R>#$,,/4,$(/0& !-#2$(9$+8& :*@"+)*7-0& 3(*4%*& !-#*+-0& 3(*4%*& :*@"+)*7-& F/9/&
!"#$%&'()*+,*(-&:*@"+"<","5"&%*Z*+&%"(88*J&7;7%*,&)$2%*&Y$7*Z,*(-D&j#<*+&?>47$40&T"(*8&:$@F/0&
h*8/Y&j#<*+0&!$($)&^,/&A;%,*0&RE47*,&6/2$)&F/9/&%*9*+&Y*%*8&FE#,$)</,/5/&@$&%"(88*J&F*#$8$</,/5/&
%*Z*+&4/J/&@$&*48/@/78,$(/+&

r& 3TT'A&@$&33AB%$&9*5,-& /,F/,/&)$7,$4&;2*,*(-+-+&nT/)*(,*(&'2*7-0&c$Y/(&e,*+<-,*(-&'2*7-0&
t/(**8&T>Y$+2/7,$(/&'2*7-0&6$@($&T>Y$+2/7,$(/&'2*7-0&.78*+9",&3*9/Z&'2*7-oD&3*(-)&'()*+&.J&F/9/&
/,F/,/&7$+2/4*,*(-+D&e;,/8$4+/40&3;Z,")<"&T$<,/7&/,F/,/&"#)*+&)$7,$4&E(F>8,$(/+/+&

r& e(;X&=(&b+*,&^44$)/40&e(;X&=(&=;5*+*%&3;,"+*%0&e(;X&=(&t$%+$,&^7,*+&R>+2;52"0&e(;X&=(&
=;5*+&!*+8*(<-0&e(;X&=(&1(2;5*+&^8)-J&F/9/&E5($8/)&FE($@,/,$(/+/+&

u$9& 7/8$,$(/0& 7;7%*,& )$2%*& Y$7*Z,*(-0& [*,-J)*& (*Z;(,*(-& >#$(/+2$+& /#,$+$<$4& @$& %/+$& Z(;]$&
4*Z7*)-+2*& Y*#-(,*+*<*4& u$9& 7/8$7/+$& F/(/,$($4& *(J/@,$+$<$40& Y$(& /#,$)$& F/(/J/& 7;7%*,& )$2%*&
Y$7*Z,*(-+2*+&Z*%,*J-,*<*4&@$&(*Z;(,*+*<*48-(C&

A"&(*Z;(&4*Z7*)-+2*D&

v& !"#$%&'()*+,*(-&@$&$84/&*,*+-+2*&2$@*)&$2$+&@$%*&9*J,*)*&/Y8/)*,/&;,*+&8*Y(/Z&Z(;]$,$(/0&

v& !"#$%&'()*+,*(-&$4;7/78$)/+/&8$Y2/8&@$%*&8*Y(/Z&$2$+&Y$(&8>(,>&F$,/J)$0&

v& !"#$%&'()*+,*(-&X,;(*&X*"+*&@*(,-5-&@$&%*9*+&Y*%*8-0&

v& .+7*+QY*%@*+Q[$@($&Y*4,*(-&/Y,*,,$(/0&

v& !"#$%&'()*+,*(-B+2*&F$([$4,$J8/(/,$+&8>)&$%,$)0&$84/+,/4&@$&7*@"+"<","4&X**,/%$8,$(/&

v& !"#$%& '()*+,*(-& <;5(*X%*7-& @$& $4;7/78$)/& >#$(/+$& %*Z-,*+& *4*2$)/4& [*,-J)*& @$&
*(*J8-()*,*(&

%$(& *,*<*4& @$& /78*8/78/47$,& *+*,/#,$(,$& 9/(,/48$& L& *%,-4& Z$(/%;8,*(,*& >,4$& @$& 2>+%*& 4*)";%"%,*&
Z*%,*J-,*<*48-(C&
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