
SEMİNER ÇALIŞMASI VE DÖNEM PROJESİ HAKKINDA 

Seminer Çalışması, Bir bilim dalındaki gelişmeleri tanıtmak, sorunları araştırmak, içerikteki konularla ilgili bilgi 

alışverişinde bulunmak ve müzakere etmek amacıyla, yetkili birisinin yönetiminde yapılan bilimsel çalışmalardır. 

Üniversitelerde öğretim elemanlarının yönetiminde, öğrenciler tarafından yapılan bilimsel araştırmalarla ilgili 

hazırlanan raporların sunulduğu ve üzerinde fikir alış verişinde bulunulan bilimsel çalışma sunulardır. 

Dönem Projesi, mevcut veya potansiyel bir sorunun çözümü veya konunun açıklanması hakkında, akademik 

kaynaklardan veri/bilgi elde edilerek, bunların değerlendirilmesi ile elde edilen bulguları ve ulaşılan sonuçları, 

çözüm seçenekleri ve önerilerle birlikte, bilimsel yazım kurallarına göre sistematik ve etkileşimli biçimde 

raporlayan, özgün bir çalışma türüdür. Seminer Çalışması ve Dönem Projesi hazırlamaya ilişkin Araştırma 

Sürecinin Bazı Evreleri, bir fikir vermesi amacıyla aşağıda sunulmuştur: 

Araştırma Süreci 

0- HAZIR OLMA  

Hazır olmak, yetkinliklerinize dayanarak elinizden gelenin en iyisini coşkuyla yapabilmenizdir. 

Hazır olmak; araştırma sorunsalının belirlenmesine dayanak oluşturabilmektir. Araştırmacıların üzerlerine aldıkları 

bazı sorumluluklar ve çözmeye çalıştıkları çeşitli sorunlar, araştırma düşüncesinin kaynağını meydana getirir. Bu 

nedenle araştırma sürecinin başında, üzerinde çalışılacak veya çözüm aranacak sorunun saptanması ve buna uygun 

bir isimlendirme yapılması yararlı olacaktır. 

Daha sonra araştırmacıların yeterli bilgi birikimine ve donanıma sahip olacak bir çaba göstermeleri gerekir. Bu 

bağlamada araştırmacıların öncelikle alanla ilgili bilimsel yayınları incelemeleri (kaynak tarama) ve yetkin kişilere 

danışmaları, araştırma rotasının ve sürecinin belirlemesinde yararlı olacaktır. Bir araştırmaya hazır olmak çoğu kez 

küçük bir ön araştırmayı/hazırlığı gerektirir. Hazır olma aynı zamanda, Araştırma Etiğine uymayı ve Stratejik 

Düşünceye sahip olmayı da gerekli kılar. 

 

 

S Soru Cevap Örnekler 

0 Hazır mıyız?  
 Birikim ve    

 Düşünce  

Yeterli İstek, Birikim ve Donanıma Sahip Olmak 

Yetkin Kişilere de Danışarak Faaliyete Geçmek 

1 Sorun Ne?  Sorunsal Çözümü aranan sorunun tanımlanması 

    

2 Neyi Çalışacağız?  Konu  Konuyu İsimlendirme veya başlığını belirleme 

3 Niçin Çalışacağız?  Amaç  Bu konuyu niçin çalıştığımızı gerekçeli olarak açıklamak 

4 Nasıl Çalışacağız?  Yöntem 
 Literatür Taraması: Uygun Yayınlar/Kaynaklar 

 Alan Araştırması: Uygun Yöntemler  

    

5 Hangi Planla?  Geçici Plan Çalışma bölümlerini, hiyerarşik ve etkileşimli kodlamak  

6 Hangi Kaynaklarla?  Geçici Kaynakça Belli başlı kaynakların kurala uygun olarak listelenmesi 

7 Hangi Kurallar?  Yazım ve Sunu 
Tez Yazım Kılavuzuna Uygun Olarak Yazılacak 

Aşağıda Açıklanan Sunu Kurallarına göre sunulacak 



1. SORUNSAL 

Bir sorunu çözmek demek, önce onu tanımlamak ve adını koymak demektir. 

Sorunsal, araştırmada cevap aranan soruların veya araştırma problemi ve buna bağlı alt problemlerin belirlenmesi 

anlamındadır. Sorunsal, konu belirleme ve isimlendirme ile iç içedir. Her araştırmanın sorunsalı özgün olmalıdır. 

Özgün Olma, yeni ve önemli bir sonuç ile bilgi birikimine katkı sağlamalı, mevcut çalışmalardan farklı olmalıdır. 

Yeterli düzeyde bilgi sağlayarak sorunu belirlemek için bazen küçük bir ön araştırma yapmak gerekir. EK-1’de bazı 

sorunsal örnekleri sunulmuştur. 

2. KONU BELİRLEME 

Bir şey yazmak istiyorum ama bir kere ne yazmak istediğimi tayin edebilsem. Halit Ziya Uşaklıgil 

Bilimsel araştırmalarda, konu belirleme/seçme bir darboğaz oluşturabilir. Bu nedenle konu belirlemeye yeterli ve 

nitelikli zaman ayrılması yararlı olur. Konu belirlemek için alanla ilgili yazılı kaynaklara göz atmak, deneyimli 

kişilerden görüş/yardım alarak karar vermek yararlı olur. Konu ismi titizlikle belirlenmeli, çok uzun konu isminden 

kaçınılmalıdır. Çalışma konusu belirlerken dikkat edilmesi yararlı olacak özellikler EK- 2’de sunulmuştur. Bilimsel 

araştırma konusunun belirlenmesi açısından, araştırmacı tarafından saptanan konu veya konuların, yetkili kişi veya 

organlara öneri şeklinde sunulması gerekir. Konu belirleme önerisinin standart bir şekli bulunmamaktadır. 

3. AMAÇ 

Amaç belirleyerek başlamak, başarı ve gelecek üzerinde etkilidir. 

Amaç, bilimsel araştırmanın niçin yapılacağını belirten, araştırmanın gerekçelerini açıklayan, kolay anlaşılır ve 

somut ifadelerdir. Amaç; hayal, temenni, dilek gibi ayakları yere sağlam basmayan kavramlardan farklı olarak; etik, 

stratejik, rasyonel, yapılabilir, düşük risk ve belirsizlik özellikleri ile araştırmacıya özgün olmalıdır. Araştırma amacı, 

ana amaç ve ona bağlı alt amaçlar şeklinde belirtilebilir/tanımlanabilir. Araştırma amacı ile ilgili bazı örnekler bir 

fikir vermesi amacıyla EK-3’te sunulmuştur: 

4. YÖNTEM 

Vusulsüzlüğümüz usulsüzlüğümüzdendir. Yöntemsiz çalıştığımızdan başaramıyoruz. 

Araştırmalar, literatür araştırması (derleme araştırma) ve alan araştırması (uygulamalı araştırma) olmak üzere ikiye 

ayrılır. Derleme araştırmalarda, zorunlu olarak literatür araştırması (teorik literatür ve ampirik literatür araştırması) 

ile yetinmek gerekecektir. Alan araştırmalarında, literatür taramasına ek olarak ayrıca konu ile ilgili belli alanlarda 

araştırma yapılacağından, veri toplama araç ve yöntemleri ile veri analiz yöntemlerinin belirlenmesi gerekmektedir. 

5. GEÇİCİ PLAN 

Planın anası ihtiyaçtır. Planı başaramamak, başarısızlığı planlamaktır. 

Araştırmanı geçici planı veya geçici içindekiler kısmı baştan belirlenmeli ve bu doğrultuda çalışmalar 

sürdürülmelidir. Şüphesiz süreç içerisinde geçici planda artı/eksi düzenlemeler yapılabilir. Geçici planda öncelikli 

olan; araştırmanın tamamına yönelik olarak, tüm bölümlerin ve alt bölümlerin belli bir mantıksal akış düzeni içinde, 

tümleşik biçimde ele alınmasıdır. 

Derleme araştırmalarda genellikle üç ana bölümden oluşan bir plan uygun olur. Alan8 araştırmalarında ise kuramsal 

çerçeve ve alan araştırması olmak üzere en az iki ana bölüm gerekir. Duruma göre kuramsal kısım parçalanarak üç 

veya dört ana bölümlü bir planlama yapılabilir. Ancak çoğunlukla iki ana bölümlü planın yeterli olduğu 

unutulmamalıdır. Derleme ve Alan araştırmaları ile ilgili değişik Geçici Plan örnekleri EK-4’te sunulmuştur. 

Açıklama: Geçici Planın en sonuna, önerdiğiniz araştırma konusu ile ilişkinizi gösteren bir özgeçmiş ekleyiniz. 

 

 



6. GEÇİCİ KAYNAKÇA 

Bu kapsamda araştırma sürecinde kullanılacak temel kaynaklar ile önemli görülen yardımcı kaynaklar, Tez Yazım 

Kılavuzunda belirtilen kurallara göre listelenir. Bu liste aynı zamanda araştırmacının konuya ne ölçüde hazır 

olduğunun, ilgili yerli ve yabancı literatürü ne ölçüde yetkinlikle tarayabildiğinin de bir göstergesi durumundadır.  

Burada teorik, ampirik, nicelik, nitelik ve konuların dağılımı bakımlarından dengeli bir tarama/inceleme yapılması 

uygundur. Çok geniş ve çok dar taramalardan kaçınarak, konuya göre tatmin edici bir güncel literatür taraması 

yapma çabası içinde olunmalıdır. Bu bağlamda, yerli kaynakların yanı sıra, yeterli düzeyde yabancı kaynak 

kullanılması gerektiği de unutulmamalıdır. 

7. YAZIM VE SUNUM KURALLARI 

Bilimsel çalışmaların/araştırmaların kendine özgü bir yazım, raporlama ve sunum sistemi vardır. Bu bağlamda tüm 

bilimsel çalışmalar öncelikle, Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzunda belirtilen 

açıklamalara, kurallara uygun bir bilimsel yazım formatında olmalıdır. Gerektiğinde Tez Şablonundan da 

yararlanılabilir. 

Bir standardı olmamakla birlikte, bilimsel kongrelerde yapılan sunumlara benzer şekilde sunu süresi ortalama 15-20 

dakikalık ile sınırlı tutulabilir. Buna göre metin dosyasının yaklaşık 15-25 sayfa, sunu dosyasının ise 30 slayt 

civarında olması uygun olabilir. Metin ve Sunu Dosyası Hazırlama ile ilgili bazı konular EK-5’te sunulmuştur. 

Dönem Projeleri, Seminer Çalışması için yapılan açıklamalar doğrultusunda hazırlanmalıdır. Dönem Projesi 

çalışmalarında öğrenciler sunum yapmayacağından, PowerPoint sunu dosyası hazırlanmasına gerek yoktur. 

 

 

Safranbolu, 16 EKİM 2022                                                                                                           Başarılar Dilerim… 

                                                                                                                                               Prof. Dr. Abdullah KARAKAYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EKLER: 

EK-1: SORUNSAL ÖRNEKLERİ 

✓ Strateji seçiminde etik değerlerin rolü var mıdır?  

✓   Tüketiciler, yeni üründen memnun mudurlar? 

✓   Rekabet, bilgi teknolojisine bağımlılık düzeyini artırmakta mıdır? 

✓   Strateji oluşturmada etik değerlerin rolü var mıdır? 

✓   Gelecek okuryazarlığında stratejinin rolü nedir? 

✓   Tüketicilerin demografik özellikleri, memnuniyetlerini etkilemekte midir? 

✓   İşletmelerin başarısında sorumluluk merkezlerinin etkili yönetiminin rolü nedir? 

EK-2: KONU BELİRLEMEDE DİKKAT EDİLECEK ÖZELİKLER 

✓ Okuduğunuz bölüm/program kapsamındaki konularla ilgili olmalıdır 

✓   Bilim, insanların sorunlarına çözüm üretecek sistematik bilgiler bütünüdür 

✓   Bu nedenle, sorun çözümüne yönelik, gerçekçi ve yapılabilir konu seçilmelidir 

✓   Yetkinliklerinize, imkânlarınıza ve yaptığınız işe uygun olmalıdır 

✓   Mevcut çalışmalardan farklı olarak özgün olmalıdır 

✓   Yönetim, Girişimcilik, Strateji, Kalite vb. genel konular seçilmemelidir 

✓   Dar bir konuyu genişleterek araştırabilecek biçimde olabilir 

✓   Geniş bir konuyu ise daraltarak araştırabilecek biçimde olabilir 

✓   Kaynak durumu, uygulama alanı ve zaman durumu dikkate alınmalıdır 

✓   Sorumlu öğretim üyesinin beklentileriyle uyumlu olmalıdır, onayı alınmalıdır 

✓   Birden fazla konu önermek, kabul oranını artırır ve etkili zaman yönetimine katkı sağlar 

EK-3: AMAÇ ÖRNEKLERİ    

✓ Bu araştırma, yönetsel bilginin özellikleri ile yöneticilerin demografik özellikleri arasındaki ilişkiyi 

saptamayı amaçlamaktadır. 

✓ Bu araştırma, çalışanların demografik özellikleri ile stres kaynakları ilişkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. 

✓ Bu çalışmada, sistem yaklaşımı ve onun işletme yönetimine etkilerinin incelenmesi amaçlamaktadır. 

✓ Bu araştırma, Karabük Üniversitesi çalışanlarının kişisel siber güvenlik algılarını ölçmeyi amaçlamaktadır. 

✓ Bu çalışma, Batı ve Doğu Karadeniz Bölümlerindeki belediye yöneticilerinin stratejik yönelimleri ve 

yönetim tarzlarını kültürel özelliklerle ilişkili olarak belirlemeyi amaçlamaktadır. 

✓ Bu araştırmanın temel amacı, Safranbolu’daki kültür turizminin değerlendirilmesi ile alternatif turizmin 

gerekliliği ve türlerini belirlemektir. Bu bağlamda araştırmanın alt amaçları şu şekilde belirlenmiştir: 

✓ Safranbolu’da kültür turizminin ne ölçüde yeterli olduğunun saptanması 

✓ Safranbolu’da kalmayı uzatacak alternatif turizm türlerinin araştırılması 

✓ Safranbolu’da turizmi çeşitlendirici ve geliştirici uygun önerilerin belirlenmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK- 4: GEÇİCİ PLAN ÖRNEKLERİ:  

DERLEME ARAŞTIRMALAR İÇİN GEÇİCİ PLAN ÖRNEĞİ 

ARAŞTIRMANIN BAŞLIĞI (İSMİ) 

SORUNSAL 

AMAÇ ve ÖZGÜNLÜK 

YÖNTEM  

ÖZET (Daha sonra yazılacaktır) 

GİRİŞ (Daha sonra yazılacaktır) 

1.  

    1.1.  

          1.1.1.  

          1.1.2. 

          1.1.3. 

     1.2. 

           1.2.1. 

           1.2.2. 

           1.2.3. 

    1.3. 

           1.3.1. 

           1.3.2. 

2. 

    2.1.  

           2.1.1. 

           2.1.2. 

           2.1.3. 

    2.2. 

           2.2.1. 

           2.2.2. 

    2.3. 

           2.3.1. 

           2.3.2. 

           2.3.3.   

3.  

    3.1. 

            3.1.1. 

            3.1.2. 

            3.1.3. 

    3.2. 

           3.2.1     

           3.2.2. 

           3.2.3. 

    3.3. 

            3.3.1. 

            3.3.2. 

SONUÇ (Daha sonra yazılacaktır) 

KAYNAKÇA 

ÖZGEÇMİŞ 



ALAN ARAŞTIRMALARI İÇİN GEÇİCİ PLAN ÖRNEĞİ: İKİ BÖLÜMLÜ 

ARAŞTIRMANIN BAŞLIĞI (İSMİ) 

SORUNSAL 

AMAÇ ve ÖZGÜNLÜK 

YÖNTEM  

ÖZET (Daha sonra yazılacaktır) 

GİRİŞ (Daha sonra yazılacaktır) 

1. KURAMSAL ÇERÇEVE 

     1.1. 

            1.1.1.  

            1.1.2. 

            1.1.3. 

      1.2. 

             1.2.1. 

             1.2.2. 

             1.2.3. 

      1.3. 

              1.3.1. 

              1.3.2. 

              1.3.3. 

2. ALAN ARAŞTIRMASI 

2.1. Araştırmanın Tanıtımı 

             2.1.1. Konunun Tanıtımı 

                       Araştırmanın Amacı ve Özgünlüğü (Katkısı, Önemi ve Farkı) ile ilgili açıklamalar         

             2.1.2. Araştırma Alanının Tanıtılması 

                     Araştırmanın Kapsamı (Yöre, Sektör, İşletme ve Birim) ile Evren ve Örneklemi 

             2.1.3. Ölçme Araçlarının Tanıtımı 

                       Araştırmada Kullanılan Ölçek ve Anket, Sorunsal, Hipotezler ve Model       

     2.2. Araştırmanın Yöntemi 

            2.2.1. Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Yöntemleri 

            2.2.2. Araştırma Verilerinin Analize Hazırlanması ve Analizi 

     2.3. Araştırmanın Bulguları 

             2.3.1. Tanımlayıcı Bilgilere Yönelik Bulgular 

             2.3.2. Fonksiyonel Değişkenlere Yönelik Bulgular 

SONUÇ (Daha sonra yazılacaktır) 

KAYNAKÇA 

ÖZGEÇMİŞ



ALAN ARAŞTIRMALARI İÇİN GEÇİCİ PLAN ÖRNEĞİ: ÜÇ BÖLÜMLÜ 

ARAŞTIRMANIN BAŞLIĞI (İSMİ) 

SORUNSAL 

AMAÇ ve ÖZGÜNLÜK 

YÖNTEM  

ÖZET (Daha sonra Yazılacaktır) 

GİRİŞ (Daha sonra Yazılacaktır) 

1.  

     1.1. 

            1.1.1.  

            1.1.2. 

     1.2. 

            1.2.1. 

            1.2.2. 

            1.2.3. 

     1.3. 

            1.3.1. 

            1.3.2. 

2. 

      2.1. 

            2.1.1.  

            2.1.2. 

       2.2. 

              2.2.1. 

              2.2.2. 

        2.3. 

              2.3.1. 

              2.3.2. 

3. ALAN ARAŞTIRMASI 

3.1. Araştırmanın Tanıtımı 

             3.1.1. Konunun Tanıtımı 

                       Araştırmanın Amacı ve Özgünlüğü (Katkısı, Önemi ve Farkı) ile ilgili açıklamalar         

             3.1.2. Araştırma Alanının Tanıtılması 

                     Araştırmanın Kapsamı (Yöre, Sektör, İşletme ve Birim) ile Evren ve Örneklemi 

             3.1.3. Ölçme Araçlarının Tanıtımı 

                       Araştırmada Kullanılan Ölçek ve Anket, Sorunsal, Hipotezler ve Model       

     3.2. Araştırmanın Yöntemi 

            3.2.1. Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Yöntemleri 

            3.2.2. Araştırma Verilerinin Analize Hazırlanması ve Analizi 

     3.3. Araştırmanın Bulguları 

            3.3.1. Tanımlayıcı Bilgilere Yönelik Bulgular 

            3.3.2. Fonksiyonel Değişkenlere Yönelik Bulgular 

SONUÇ (Daha sonra yazılacaktır) 

KAYNAKÇA 

ÖZGEÇMİŞ 

 



EK- 5: METİN VE SUNU DOSYASI HAZIRLAMA  

Bilimsel çalışmaların/araştırmaların kendine özgü bir  yazım, raporlama ve sunum sistemi vardır. Bu bağlamda tüm 

bilimsel çalışmalar öncelikle, Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzunda belirtilen 

açıklamalara, kurallara uygun bir bilimsel yazım formatında olmalıdır. Gerektiğinde Tez Şablonundan da yararlanılabilir. 

Bir standardı olmamakla birlikte, bilimsel kongrelerde yapılan sunumlara benzer şekilde, sunu süresi ortalama 15-20 

dakikalık ile sınırlı tutulabilir. Buna göre metin dosyasının yaklaşık 15-25 sayfa, sunu dosyasının ise 30 slayt civarında 

olması uygun olabilir.    

Metin Dosyası Hazırlama (Word) 

✓ Bilimsel yazım kurallarına göre yazılmalıdır (Tez Yazım Kılavuzu). 

✓ En az 10’u makale olmak üzere 15 adet bilimsel yayın/kaynak kullanılmalıdır.  

✓ Yayınların yeni tarihli olmasına özen gösterilmeli, güncel yayınlar tercih edilmelidir. 

✓ Internet sitelerinden doğrudan alınan yazılar kaynak yerine geçmez.  

✓ Konu başlığı, bölümler, alt bölümler birbirleriyle uyumlu ve akıcı olmalıdır. 

✓ Kapak Sayfası, İçindekiler, Özet, Giriş, Metin Kısmı, Sonuç, Kaynakça, Varsa Ekler ve Özgeçmiş Sayfası Olmalıdır.  

✓ %24 benzerlik oranını geçmeyen Turnitin raporu sunulmalıdır 

✓ Dosya Adı: Ad Soyad- Konu ismi (Kısaca) şeklinde olmalıdır 

✓ Gönderilecek Adres: akarakaya@karabuk.edu.tr 

Sunu Dosyası (PowerPoint), uygun renklendirme ve görsellikler kullanılarak, düzgün ve özenli biçimde hazırlanmalıdır: 

✓ 1. Slayt Kapak (Tanıtıcı Bilgiler Yer Alacaktır) 

✓ 2. Slayt Sunu Planı (Sunulacak konunun 3-5 satırlık kısa akışı)  

✓ 3-23. Slaytlar Metin Kısmı, alıntılar belirtilmiş olarak 

✓ 24. Slayt Sunu Özeti (3-5 satırlık kısa hatırlatma) 

✓ 25. Slayt- Teşekkür (Ad Soyad belirtilmesi yerinde olacaktır) 

✓ 26. ve Sonraki slaytlar- Kaynakça (Slayt sayısına dâhil değildir) 

✓ Sunulan PowerPoint dosyasının kullanımı uygun olacaktır 

İyi Sunum Yapmanın Püf Noktaları 

Becerebilirseniz sunumu, kurtarırsınız durumu. 

İyi Sunum; hazmedilmiş bilgileri, özenli ve istekli biçimde; dikkat çekerek, ilgi toplayarak, uyanık tutarak ve mümkünse 

dinleyenler ile paylaşarak sunabilmektir. 

✓ İyi bir PowerPoint sunu dosyası hazırlanmalıdır. WordPoint hazırlanmamalıdır 

✓ Sevgiyle sunmak ve bunu konuşmaya yansıtabilmek başarıyı artıracaktır 

✓ Önceden uygun biçimlerde, zamanı ölçerek deneme yapılmalıdır 

✓ Konuşmaya hemen başlamamalı, önce ortamı tanımaya çalışmalıdır 

✓ Gözlerde kaybolmadan, katılımcılarla göz teması sağlamak gerekir 

✓ Durumu önemsediğimizi belirten, aşırılıklardan uzak bir kıyafet tercih edilmelidir 

✓ Konuya zihnen hazırlık için sunu özeti hazırlanması önemlidir  

✓ Dili akıcı kullanmakla birlikte, özellikle tonlamalara dikkat edilmelidir 

✓ Süreyi etkili kullanabilmek için zamanı iyi yöneterek sunmak önemlidir 

✓ Kürsüde düzgün görünmelidir, gereksiz vücut hareketlerinden kaçınılmalıdır 

✓ Doğal rol yapmalı, kendini oynamalıdır, suni ve özgün olunmalıdır 

✓ Slaytları okuyarak sunu yapılmamasına özen gösterilmelidir 

✓ Doğru açıklama ve yorum yaparak sunmaya çalışmak gerekir 

✓ Durağan (monoton), sevimsiz, itici ve soğuk biçimde sunu yapılmamalıdır  

✓ Konuşma masasında veya kürsüde bir şeyler bulundurulması faydalı olabilir 

✓ Konu başlıklarının kâğıda yazılması ve hazır bulundurulması yararlı olacaktır 

✓ Kelime haznesinin zengin olması, sunuyu olumlu yönde etkileyecektir 

✓ Ortamı rahatlatacak küçük şakalar yapılarak ve uygun görseller kullanılabilir  

✓ Ortam uygunsa, ayakta konuşmak genellikle daha avantajlıdır  

✓ Konuşma sonunda, vurucu bir mesajla kürsüden ayrılmak anlamlı olacaktır 


