
T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 
 
SAYI : B. 12. 0. TUG.0. 06 11 /09                 
KONU   : Mera Islahı ve Amenajman       …/…/2008 

  Projeleri. 
……………….. VALİLİĞİ 
(Bakanlık İl Müdürlüğü) 

 
Mera, yaylak ve kışlakların ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin arttırılması, ot kalitelerinin 

iyileştirilmesi, toprak muhafaza tedbirinin uygulanarak, erozyonun önlenmesi amacıyla, Bakanlığımızca Mera 
Islahı ve Amenajman Projeleri uygulanmaktadır.  Projeler Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve 
Üniversitelerle birlikte yürütülmektedir. Bu kapsamda Üniversite ve Araştırma Enstitüleriyle yapılan çalışmalar 
aşağıdaki hususlara göre yürütülecektir. 

 
1. Yıllık Mera Islah ve Amenajman Proje hedefleri Bakanlıkça, her yıl ocak ayının sonuna kadar İl 

Müdürlüklerine bildirilir. 
2. Mera Islah ve Amenajman Projesi uygulanacak köy veya belediye İl Müdürlüklerince tespit edilecektir.   
3. Projeler en geç 15 Haziran tarihine kadar tamamlanarak Bakanlığa gönderilir. Gönderilen projeler, 

Bakanlıkça değerlendirilerek uygun bulunanlar uygulamaya konulacaktır. Bu amaçla projeleri 
değerlendirmek üzere TÜGEM, Üniversite ve TAGEM görevlilerinden oluşan bir “Değerlendirme 
Kurulu” kurulur. Bu kurul tarafından değerlendirilmeyen hiçbir proje uygulamaya konulamaz.  

4. Mera Islah ve Amenajman Projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında rantabilite, yeni ve uygun 
tekniklerin kullanılmasına dikkat edilecektir. 

5. Uygulanan ıslah tekniğinden sonuç alınmadığı takdirde ıslah tekniği değiştirilir. İşbirliği yapılan 
kuruluşun bilgisi dâhilinde İl Müdürlüğünce proje revize edilir. 

6. Mera Islah ve Amenajman Projeleri tüm köyün ya da belediyenin mera, yaylak ve kışlak alanlarını 
kapsayacaktır. 

7. İl Müdürlükleri, projenin yürütülmesinde işbirliği yapmak istediği kuruluşları tespit edecektir. İş birliği 
yapılacak kuruluşlar, İlin bulunduğu bölgeden sorumlu Ziraat Fakültesi  (Ek.1a), veya Araştırma 
Enstitüleridir (Ek.1b).   

8. İl Müdürlüğü gerektiğinde her iki kuruluşla birlikte proje yürütebilir. 
9. Projelerle ilgili arazi etüdü ve uygun ıslah ve amenajman teknikleri, işbirliği yaptığı Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü veya Ziraat Fakültesi ile birlikte yapılacaktır. Tespit edilen ıslah ve amenajman tekniklerine 
göre proje İl Müdürlüklerince hazırlanacaktır.  

10.  İl Müdürlükleri ihtiyaç duyulduğunda etüt çalışmaları veya uygulama çalışmalarında, yurt içi veya yurt 
dışından konu uzmanlarını projeye dahil edebilir. Giderleri proje için ayrılan ödenekten karşılanır.   

11. Projelerde görev alan öğretim üyelerinin her birine yılda 15 günü geçmemek şartı ile yol ücreti + 
harcırah ve her proje bazında günlük ek ders ücretinin 8 saat üzerinden bir buçuk katı ödeme 
yapılacaktır.  

12. Projelerde görev alan öğretim üyeleri il içinde görev yapıyorsa her birine yılda 15 günü geçmemek şartı 
ile yol ücreti + harcırah ve her proje bazında günlük ek ders ücretinin 8 saat üzerinden ödeme 
yapılacaktır.  

13. Üniversite öğretim üyelerinin ek ders ücretinin miktarı çalıştığı kurumdan sorularak tespit edilecektir. 
14. Proje içerisinde;  teknik eleman, çiftçi ve çoban eğitimi ile mera yönetim birliği üyelerinin eğitimi 

planlanacaktır. Ayrıca kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla eğitim ve tanıtım çalışmaları yer alacaktır. 
15. İl Müdürlüğü,  başka illerdeki uygulamaları göstermek, illerde uygulanan teknikleri benimsetmek veya 

özendirmek amacıyla, çiftçi, çobanları, mera yönetim birliği üyeleri için yurt içinde gezi ve tanıtım 
programları planlayacaktır.  

16. İl Müdürlüğü gerektiğinde üniversite ve araştırma enstitüleri ile birlikte mera kanunu uygulamalarında 
görev alan teknik elemanlar ve mera yönetim birliği üyeleri ile çiftçilerin bilgi ve görgüsünü artırmak 
amacıyla bölge illeri ile birlikte ya da tek başına kısa süreli yurt içi ve yurt dışı eğitim ve gezi 
programları planlayabilirler. 

17. Mera Islah ve Amenajman projelerinde aynı ve nakdi çiftçi katılımı mutlaka temin edilecektir. Nakdi 
katılım, toplam katılımın     %25 inden az olmayacaktır. 

18. Mera Islahı ve Amenajman Projeleri içerisinde planlanan, meralarda otlatma baskısının kaldırılması ve 
meralara hayvanların çıkmadığı dönemlerde, kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanması için yem 
bitkileri ekilişlerinin Mera Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine göre, projede çiftçi katılımının 



sağlanması, proje uygulamalarının özendirilmesi ve otlatma planlarının tekniğine uygun yapılabilmesi 
için; 
a. Yem bitkileri tohumluk giderlerinin köyün ekonomik durumuna göre %20-40 karşılanacaktır. 
b. Söz konusu projelerde ihtiyaç duyulan alet ve makinelerin, aşırı ve düzensiz alınmasının 

önlenmesi, çiftçi katılımı veya özel sektörün özendirilmesi ve yeni teknolojilerin kazandırılması 
amacıyla; İl Müdürlüklerinde mevcut bulunan alet makinelerin kullanılması, yeterli olmadığı 
takdirde hizmet alımı yoluyla yapılacaktır. 

c. Söz konusu makineler yeni bir teknoloji getiriyorsa Bakanlığımız görüşü alınarak satın alma yoluna 
gidilecektir. 

19. Söz konusu projelerin faaliyetleri dönemler halinde (15 Ocak – 15 Temmuz) yazımız ekinde 
gönderilen formata Proje Dönem Raporu (Ek.2) uygun şekilde doldurularak gönderilecektir.                                                                                      
Ayrıca Islah ve Amenajman Projesi uygulanan her mera, yaylak ve kışlak yerinde görülerek İl 
Müdürlüğünde muhafaza edilmek üzere Proje Değerlendirme Cetveli (Ek.3) düzenlenecektir. 

20. Dönem Raporları (Ek.2) ve Proje Değerlendirme Cetvelleri (Ek.3), ilgili Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü ve/veya Üniversiteler ile birlikte hazırlanarak onaylanacaktır.    

21. İl Müdürlükleri Dönem Raporlarını (Ek.2) 6 ayda bir olmak üzere Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ 
ne de gönderecektir. 

22. Proje giderleri, mera hizmetleri için ilinize ayrılan ödenekten karşılanacak, yeterli olmadığı takdirde ek 
ödenek talebinde bulunulacaktır 

23. 30.12.03 tarih ve 9622 sayılı talimat, 30.12.2003 tarih ve 9621 sayılı talimat ve 19.04.2007 tarih 
2593 sayılı talimat yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
Çalışmaların gönderilen talimat doğrultusunda aksatılmadan yürütülmesini önemle rica ederim.   

 
 
 
 

 
Ali KARACA 

Bakan a. 
Genel Müdür 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 
 
SAYI : B. 12. 0. TUG.0. 06 11 /09                 
KONU   : Mera Islahı ve Amenajman       …/…/2008 

  Projeleri. 
……………… ÜNİVERSİTESİ 

ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA 
....…………. 

 
Mera, yaylak ve kışlakların ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin arttırılması, ot kalitelerinin 

iyileştirilmesi, toprak muhafaza tedbirinin uygulanarak, erozyonun önlenmesi amacıyla, Bakanlığımızca Mera 
Islahı ve Amenajman Projeleri uygulanmaktadır.  Projeler Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve 
Üniversitelerle birlikte yürütülmektedir. Bu kapsamda Üniversite ve Araştırma Enstitüleriyle yapılan çalışmalar 
aşağıdaki hususlara göre yürütülecektir. 

 
1. Yıllık Mera Islah ve Amenajman Proje hedefleri Bakanlıkça, her yıl ocak ayının sonuna kadar İl 

Müdürlüklerine bildirilir. 
2. Mera Islah ve Amenajman Projesi uygulanacak köy veya belediye İl Müdürlüklerince tespit edilecektir.   
3. Projeler en geç 15 Haziran tarihine kadar tamamlanarak Bakanlığa gönderilir. Gönderilen projeler, 

Bakanlıkça değerlendirilerek uygun bulunanlar uygulamaya konulacaktır. Bu amaçla projeleri 
değerlendirmek üzere TÜGEM, Üniversite ve TAGEM görevlilerinden oluşan bir “Değerlendirme 
Kurulu” kurulur. Bu kurul tarafından değerlendirilmeyen hiçbir proje uygulamaya konulamaz.  

4. Mera Islah ve Amenajman projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında rantabilite, yeni ve uygun 
tekniklerin kullanılmasına dikkat edilecektir. 

5. Uygulanan ıslah tekniğinden sonuç alınmadığı takdirde ıslah tekniği değiştirilir. İşbirliği yapılan 
kuruluşun bilgisi dâhilinde il müdürlüğünce proje revize edilir. 

6. Mera Islah ve Amenajman Projeleri tüm köyün ya da belediyenin mera, yaylak ve kışlak alanlarını 
kapsayacaktır. 

7. İl müdürlükleri, projenin yürütülmesinde işbirliği yapmak istediği kuruluşları tespit edecektir. İş birliği 
yapılacak kuruluşlar, İlin bulunduğu bölgeden sorumlu ziraat fakültesi  (Ek.1a), veya Araştırma 
Enstitülülerdir (Ek.1b).   

8. İl müdürlüğü gerektiğinde her iki kuruluşla birlikte proje yürütebilir. 
9. Projelerle ilgili arazi etüdü ve uygun ıslah ve amenajman teknikleri, işbirliği yaptığı Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü veya ziraat fakültesi ile birlikte yapılacaktır. Tespit edilen ıslah ve amenajman tekniklerine 
göre proje il müdürlüklerince hazırlanacaktır.  

10.  İl müdürlükleri ihtiyaç duyulduğunda etüt çalışmaları veya uygulama çalışmalarında, yurt içi veya yurt 
dışından konu uzmanlarını projeye dahil edebilir. Giderleri proje için ayrılan ödenekten karşılanır.   

11. Projelerde görev alan öğretim üyelerinin her birine yılda 15 günü geçmemek şartı ile yol  ücreti + 
harcırah ve her proje bazında günlük ek ders ücretinin 8 saat üzerinden bir buçuk katı ödeme 
yapılacaktır.  

12. Projelerde görev alan öğretim üyeleri il içinde görev yapıyorsa her birine yılda 15 günü geçmemek şartı 
ile yol ücreti + harcırah ve her proje bazında günlük ek ders ücretinin 8 saat üzerinden ödeme 
yapılacaktır.  

13. Üniversite öğretim üyelerinin ek ders ücretinin miktarı çalıştığı kurumdan sorularak tespit edilecektir. 
14. Proje içerisinde;  teknik eleman, çiftçi ve çoban eğitimi ile mera yönetim birliği üyelerinin eğitimi 

planlanacaktır. Ayrıca kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla eğitim ve tanıtım çalışmaları yer alacaktır. 
15. İl Müdürlüğü,  başka illerdeki uygulamaları göstermek, illerde uygulanan teknikleri benimsetmek veya 

özendirmek amacıyla, çiftçi, çobanları, mera yönetim birliği üyeleri için yurt içinde gezi ve tanıtım 
programları planlayacaktır.  

16. İl Müdürlüğü gerektiğinde üniversite ve araştırma enstitüleri ile birlikte mera kanunu uygulamalarında 
görev alan teknik elemanlar ve mera yönetim birliği üyeleri ile çiftçilerin bilgi ve görgüsünü artırmak 
amacıyla bölge illeri ile birlikte ya da tek başına kısa süreli yurt içi ve yurt dışı eğitim ve gezi 
programları planlayabilirler. 

17. Mera Islah ve Amenajman projelerinde aynı ve nakdi çiftçi katılımı mutlaka temin edilecektir. Nakdi 
katılım, toplam katılımın     %25 inden az olmayacaktır. 

18. Mera Islahı ve Amenajman projeleri içerisinde planlanan, meralarda otlatma baskısının kaldırılması ve 
meralara hayvanların çıkmadığı dönemlerde, kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanması için yem 
bitkileri ekilişlerinin Mera Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine göre, projede çiftçi katılımının 



sağlanması, proje uygulamalarının özendirilmesi ve otlatma planlarının tekniğine uygun yapılabilmesi 
için; 
a. Yem bitkileri tohumluk giderlerinin köyün ekonomik durumuna göre %20-40 karşılanacaktır. 
b. Söz konusu projelerde ihtiyaç duyulan alet ve makinelerin, aşırı ve düzensiz alınmasının 

önlenmesi, çiftçi katılımı veya özel sektörün özendirilmesi ve yeni teknolojilerin kazandırılması 
amacıyla; İl Müdürlüklerinde mevcut bulunan alet makinelerin kullanılması, yeterli olmadığı 
takdirde hizmet alımı yoluyla yapılacaktır. 

c. Söz konusu makineler yeni bir teknoloji getiriyorsa Bakanlığımız görüşü alınarak satın alma yoluna 
gidilecektir. 

19. Söz konusu projelerin faaliyetleri dönemler halinde (15 Ocak – 15 Temmuz) yazımız ekinde 
gönderilen formata Proje Dönem Raporu (Ek.2) uygun şekilde doldurularak gönderilecektir.                                                                                                               
Ayrıca Islah ve amenajman projesi uygulanan her mera, yaylak ve kışlak yerinde görülerek İl 
müdürlüğünüzde muhafaza edilmek üzere Proje Değerlendirme Cetveli (Ek.3) düzenlenecektir. 

20. Dönem Raporları (Ek.2) ve Proje Değerlendirme Cetvelleri (Ek.3), ilgili Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü ve/veya Üniversiteler ile birlikte hazırlanarak onaylanacaktır.    

21. İl Müdürlükleri Dönem Raporlarını (Ek.2) 6 ayda bir olmak üzere Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ 
ne de gönderecektir. 

22. Proje giderleri, mera hizmetleri için ilinize ayrılan ödenekten karşılanacak, yeterli olmadığı takdirde ek 
ödenek talebinde bulunulacaktır 

23. 30.12.03 tarih ve 9622 sayılı talimat, 30.12.2003 tarih ve 9621 sayılı talimat ve 19.04.2007 tarih 
2593 sayılı talimat  yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
Çalışmaların gönderilen talimat doğrultusunda aksatılmadan yürütülmesini önemle rica ederim.   

 
 

 
Ali KARACA 

Bakan a. 
Genel Müdür 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 
 

 
SAYI : B. 12. 0. TUG.0. 06 11 /09                 
KONU   : Mera Islahı ve Amenajman       …/…/2008 

  Projeleri. 
 
 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 
 

Mera, yaylak ve kışlakların ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin arttırılması, ot kalitelerinin 
iyileştirilmesi, toprak muhafaza tedbirinin uygulanarak, erozyonun önlenmesi amacıyla, Bakanlığımızca Mera 
Islahı ve Amenajman Projeleri uygulanmaktadır.  Projeler Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve 
Üniversitelerle birlikte yürütülmektedir. Bu kapsamda Üniversite ve Araştırma Enstitüleriyle yapılan çalışmalar 
aşağıdaki hususlara göre yürütülecektir. 

 
1. Yıllık Mera Islah ve Amenajman Proje hedefleri Bakanlıkça, her yıl ocak ayının sonuna kadar İl 

Müdürlüklerine bildirilir. 
2. Mera Islah ve Amenajman Projesi uygulanacak köy veya belediye İl Müdürlüklerince tespit edilecektir.   
3. Projeler en geç 15 Haziran tarihine kadar tamamlanarak Bakanlığa gönderilir. Gönderilen projeler, 

Bakanlıkça değerlendirilerek uygun bulunanlar uygulamaya konulacaktır. Bu amaçla projeleri 
değerlendirmek üzere TÜGEM, Üniversite ve TAGEM görevlilerinden oluşan bir “Değerlendirme 
Kurulu” kurulur. Bu kurul tarafından değerlendirilmeyen hiçbir proje uygulamaya konulamaz.  

4. Mera Islah ve Amenajman projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında rantabilite, yeni ve uygun 
tekniklerin kullanılmasına dikkat edilecektir. 

5. Uygulanan ıslah tekniğinden sonuç alınmadığı takdirde ıslah tekniği değiştirilir. İşbirliği yapılan 
kuruluşun bilgisi dâhilinde il müdürlüğünce proje revize edilir. 

6. Mera Islah ve Amenajman Projeleri tüm köyün ya da belediyenin mera, yaylak ve kışlak alanlarını 
kapsayacaktır. 

7. İl müdürlükleri, projenin yürütülmesinde işbirliği yapmak istediği kuruluşları tespit edecektir. İş birliği 
yapılacak kuruluşlar, İlin bulunduğu bölgeden sorumlu ziraat fakültesi  (Ek.1a), veya Araştırma 
Enstitülülerdir (Ek.1b).   

8. İl müdürlüğü gerektiğinde her iki kuruluşla birlikte proje yürütebilir. 
9. Projelerle ilgili arazi etüdü ve uygun ıslah ve amenajman teknikleri, işbirliği yaptığı Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü veya ziraat fakültesi ile birlikte yapılacaktır. Tespit edilen ıslah ve amenajman tekniklerine 
göre proje il müdürlüklerince hazırlanacaktır.  

10.  İl müdürlükleri ihtiyaç duyulduğunda etüt çalışmaları veya uygulama çalışmalarında, yurt içi veya yurt 
dışından konu uzmanlarını projeye dahil edebilir. Giderleri proje için ayrılan ödenekten karşılanır.   

11. Projelerde görev alan öğretim üyelerinin her birine yılda 15 günü geçmemek şartı ile yol  ücreti + 
harcırah ve her proje bazında günlük ek ders ücretinin 8 saat üzerinden bir buçuk katı ödeme 
yapılacaktır.  

12. Projelerde görev alan öğretim üyeleri il içinde görev yapıyorsa her birine yılda 15 günü geçmemek şartı 
ile yol ücreti + harcırah ve her proje bazında günlük ek ders ücretinin 8 saat üzerinden ödeme 
yapılacaktır.  

13. Üniversite öğretim üyelerinin ek ders ücretinin miktarı çalıştığı kurumdan sorularak tespit edilecektir. 
14. Proje içerisinde;  teknik eleman, çiftçi ve çoban eğitimi ile mera yönetim birliği üyelerinin eğitimi 

planlanacaktır. Ayrıca kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla eğitim ve tanıtım çalışmaları yer alacaktır. 
15. İl Müdürlüğü,  başka illerdeki uygulamaları göstermek, illerde uygulanan teknikleri benimsetmek veya 

özendirmek amacıyla, çiftçi, çobanları, mera yönetim birliği üyeleri için yurt içinde gezi ve tanıtım 
programları planlayacaktır.  

16. İl Müdürlüğü gerektiğinde üniversite ve araştırma enstitüleri ile birlikte mera kanunu uygulamalarında 
görev alan teknik elemanlar ve mera yönetim birliği üyeleri ile çiftçilerin bilgi ve görgüsünü artırmak 
amacıyla bölge illeri ile birlikte ya da tek başına kısa süreli yurt içi ve yurt dışı eğitim ve gezi 
programları planlayabilirler. 

17. Mera Islah ve Amenajman projelerinde aynı ve nakdi çiftçi katılımı mutlaka temin edilecektir. Nakdi 
katılım, toplam katılımın     %25 inden az olmayacaktır. 

18. Mera Islahı ve Amenajman projeleri içerisinde planlanan, meralarda otlatma baskısının kaldırılması ve 
meralara hayvanların çıkmadığı dönemlerde, kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanması için yem 



bitkileri ekilişlerinin Mera Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine göre, projede çiftçi katılımının 
sağlanması, proje uygulamalarının özendirilmesi ve otlatma planlarının tekniğine uygun yapılabilmesi 
için; 
d. Yem bitkileri tohumluk giderlerinin köyün ekonomik durumuna göre %20-40 karşılanacaktır. 
e. Söz konusu projelerde ihtiyaç duyulan alet ve makinelerin, aşırı ve düzensiz alınmasının 

önlenmesi, çiftçi katılımı veya özel sektörün özendirilmesi ve yeni teknolojilerin kazandırılması 
amacıyla; İl Müdürlüklerinde mevcut bulunan alet makinelerin kullanılması, yeterli olmadığı 
takdirde hizmet alımı yoluyla yapılacaktır. 

f. Söz konusu makineler yeni bir teknoloji getiriyorsa Bakanlığımız görüşü alınarak satın alma yoluna 
gidilecektir. 

19. Söz konusu projelerin faaliyetleri dönemler halinde (15 Ocak – 15 Temmuz) yazımız ekinde 
gönderilen formata Proje Dönem Raporu (Ek.2) uygun şekilde doldurularak gönderilecektir.                                                                                                               
Ayrıca Islah ve amenajman projesi uygulanan her mera, yaylak ve kışlak yerinde görülerek İl 
müdürlüğünüzde muhafaza edilmek üzere Proje Değerlendirme Cetveli (Ek.3) düzenlenecektir. 

20. Dönem Raporları (Ek.2) ve Proje Değerlendirme Cetvelleri (Ek.3), ilgili Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü ve/veya Üniversiteler ile birlikte hazırlanarak onaylanacaktır.    

21. İl Müdürlükleri Dönem Raporlarını (Ek.2) 6 ayda bir olmak üzere Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ 
ne de gönderecektir. 

22. Proje giderleri, mera hizmetleri için ilinize ayrılan ödenekten karşılanacak, yeterli olmadığı takdirde ek 
ödenek talebinde bulunulacaktır 

23. 30.12.03 tarih ve 9622 sayılı talimat, 30.12.2003 tarih ve 9621 sayılı talimat ve 19.04.2007 tarih 
2593 sayılı talimat  yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
Çalışmaların gönderilen talimat doğrultusunda aksatılmadan yürütülmesini önemle rica ederim.   

 
 
 
 

 
Ali KARACA 
Genel Müdür 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


