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2004 YILI İSTANBUL BAROSU SEÇİM SONUÇ VE FAALİYET RAPORU 

28.10.2004 

SEÇİM FAALİYETLERİ (NE YAPTIK) 

1) Seçimlere Hazırlanma ve İcra heyeti oluşturma toplantıları. 

2) 50 kişilik Üst Kurul Oluşturulması 

3) 400 kişilik Çağrı Aday Tanıtım Yemeği 

4) Önseçim 

Seçilen 50 kişilik Üstkurul tarafından 15 Temmuz 2004’de Önseçimin yapılması karar altına 

alınmıştır. Önseçim yapılmasının çok olumlu sonuçları olduğundan Önseçim mutlaka yapıl-

malıdır. Yapılan önseçim Çağrıya ivme kazandırmıştır. Ayrıca Satılmış Şahin’in önseçimi 

kaybetmesinin ardından seçilen aday Muharrem Balcı’yı destekleyerek ona katılması, çeşitli 

gruplara birlik ve dayanışma görüntüsü vermiş ve bu olumlu katkılar getirmiştir. Bunun sonu-

cu bir kısım oyların birleşerek Çağrının desteklenmesi sonucunu ortaya çıkartmıştır. İlkeli, 

prensipli ve alınan kararlara bağlı olan Çağrı’nın önseçimle adayını belirlemesi saygınlığını 

ikiye katlamıştır. 

5) Güncelleme 

6) Bölge teşkilatlanması (zimmet usulü) ve Bölge Temsilcileri oluşturma.  

7) Hukuk çalışmaları ve kitap hazırlanması 

8) Profesyonel reklam şirketi ile çalışma 

9) Bürolara ziyaret Ajanda ve broşür dağıtım faaliyetleri 

10) 50-100 kişilik Bölge tanışma yemekleri 

11) Büyük bez afiş ve büyük broşürler 

12) Çağrı Avukatlar Grubunun Logosu 

13) Sürekli cep mesaj hizmeti (İki ayda 69.400 mesaj gönderildi) 

14) Sürekli e-posta hizmeti (8.000 Avukata günde en az iki kere) 

15) Medya Konuşmaları (Kanal Türk – MTV - ATV Siyaset Meydanı vb.) 

16) Medya Ziyaretleri 

17) Parti ve sivil toplum kuruluşlarına ziyaret 

18) Seçim öncesi Cuma günü 1250 kişilik İftar daveti 

19) Genel Kurulda bina dışı propaganda çalışmaları 
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a) Kitap dağıtımı 

b) Broşür dağıtımı 

c) Gazete dağıtımı 

Oy pusulası çarpıcı olsun, dikkat çeksin, Başlıkları büyük ve siyah üstüne beyaz harfler-

le olsun. 

Diğer oy pusulalarının yanında dikkat çekmiyor. 

d) Kokart yapıştırma 

e) Poşet dağıtımı 

f) Alanda psikolojik hâkimiyet ve propaganda 

g) Mihmandarlar 

h) Sandık başı (müşahit) hizmetleri 

i) Seçimlere otobüs kaldırma 

20) Genel Kurul Konuşmaları (Başkan ve üyelerin) 

21) Seçim günü seçmenleri markaj ve listelerde gelenlerin işaretlenmesi çalışmaları. 

SEÇİM SONRASI FAALİYETLERİ 

1. Sandık Sayımı sonrası toplu iftar 

2. Seçim ertesi günü sabah 9.00’da ÇKM’de değerlendirme toplantısı ve 2006 için Start 

verilmesi 

3. Florya Sosyal Tesislerinde 800 kişilik iftar yemeği ve konuşmalar, plaket töreni. 

4. TMKV’de bu gün yapılan 100 kişilik geniş kapsamlı değerlendirme toplantısı. 

EKSİKLİKLER VE ÖNERİLER 

- Kaçan oyların nedenleri ve kimler oy kaçırdı? 

o Barolar Birliği delege adayımız olan bir grup cemaat mensubu Avukatın Çağ-

daş Grubu desteklediğini alenen açıklaması ve destek bildirisini panolarımızın 

üstüne asması 

o Bir grup cemaat mensubu avukatın M. Kuran’ı desteklemesi 

o Bir grup cemaat mensubu avukatın Önce İlke’yi destekleme kararı alması ve 

desteklemesi 

o Bir grup siyasi ve dernek mensubu avukatın Baykal’ı alenen desteklemesi 
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o Bir grup siyasi avukatın bir bölümünün Önce İlke Grubunu, bir bölümünün de 

Baykal’ı desteklemesi. 

o Bir grup avukatın da geçen yıllarda olduğu gibi Çağdaş Grubu desteklemeye 

devam etmesi. 

- 5000 lik güncellenen listeden seçimlere gelmeyenlerin tespiti (Oy kullanmayanların) 

ve nedenleri 

- Oylar kimlerden geldi ve neden geldi? Başarının nedenleri. 

o Eski kemik oylarımız 

o Geçmiş dönemde Çağrı’ya oy vermekte tereddüt eden önemli bir grubun, Çağ-

rı’nın çalışmalarından etkilenmeleri sonucu topluca destek vermeleri.  

o Daha önce aidat ödemediği veya sair sebeplerden dolayı sandığa gelmeyen bir 

kesimin Çağrı’nın çalışmalarından etkilenerek oy kullanmaları. 

o İlk defa oy kullanan kesimden bir bölümünün Çağrı’nın çalışmalarından etki-

lenmeleri ve desteklemeleri. 

- Önce ilkenin kazanma nedenleri, oylarını nasıl artırarak kazandığı araştırılmalı. 

o İlk 9 sandıktaki adamlarını sandığa getirebildi. 

o Orta kesim oylarını 800 adet artırmış. Bu artışta ulusalcılığın ve Çağdaş Gru-

bun bölücülük görüntüsünün etkisi büyük. 

o Gençlerden aldığı oyları muhafaza etmeye çalışmış, Son üç sandıkta özellikle 

çalışma yapmış, başarılı olmuş.  

SEÇİM SONUÇLARI 

Baronun 18690 üyesinden 12443’ü seçime katıldı ve oy kullandı. Geçerli oy sayısı 12335’dir. 

2004 yılında baro seçimine katılım oranı % 66’dir (12443/18690).  

Geçen dönemlerde ise; 

2002 yılında baro seçimine katılım oranı % 70’dir (7267/10392). 

2000 yılında baro seçimine katılım oranı % 67’dir (8262/12260).  

2004’de alınan oylar ise, 
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Çağrı Grubu 2391 oy aldı      (% 20)      (2002’de bu oran % 15 (1049 oy);  2000’de bu oran % 12 

(1026 oy)) 

Çağdaş Grup 3849 oy aldı     (% 31)      (2002’de bu oran % 36 (2877 oy);  2000’de bu oran % 40 

(3299 oy) 

Önce İlke Grubu 4971 oy aldı (% 40)      (2002’de bu oran % 47 (3193 oy);  2000’de bu oran % 27 

(2219 oy)) 

Hukuk (F.Hakan Baykal) 858 oy aldı. 

Baroda Birlik(Mustafa Kuran) 266 oy aldı. 

Geçersiz ve Boş oy sayısı 108 dir. 

TAHLİL 

- Bu dönem ilk defa oy kullanılan yeni sandıklarda (42-47 Nolu sandıklarda) Çağrı gru-

bunun yeni 350 seçmeni ortaya çıktı. Önceki dönem bu sayı 200’dü.  

- Mustafa Kuran’a 200 civarında, Ferit Hakan Baykal’a 400 civarında ve Önce İlke’ye 

de 200 civarında oyumuzun kaçtığı tahmin edilmektedir.  

- Ancak geçen dönem Çağdaş grubuna oy veren 250 civarında oyumuzun geriye döndü-

ğü sanılmaktadır. Bir kısım partili avukattan beklenen oylarının 200’üne kavuşuldu.   

- Çağdaş Gruba 150 civarında oy bir kesim camia avukatı tarafından açıkça deklare edi-

lerek kaydırılmıştır. 

- Bunun yanında Çağdaş grubun kendi camiasındaki Orta-genç oylarından, Önce ilke 

grubuna oy kaydığı da gözlenmiştir. 

- İlk defa oy kullanılan sandıklarda seçime katılım oranı da en düşük (%50) olduğundan 

genç avukatlara ilgi gösterilerek bu oranın yükseltilmesi gerekmektedir. 

- Genel olarak, seçmenlerden yaşlı grubun ve Önce ilke grubunun seçmenlerinin saat 

12’ye kadar sandığa gelip oy kullandıkları görülmüştür.  

- Ramazan ayında olduğumuz halde bile; yine saat 13.00 ile 14.00’dan sonra bizim 

seçmenlerimiz olan orta ve bir kısım genç seçmenlerin oy kullanmaya geldikleri göz-

lenmiştir. Yoğunluk saat 17.00’ye kadar devam etmiştir. Yoğunluk 15.30-16.30 ara-

sında daha da artmaktadır.  

- Çağrı Grubunun orta ve genç seçmen kitlesi saat 14.00-16.30 saatleri arasında oy kul-

lanmaya gelmektedir. 

- Önce İlke grubu ulusalcı bir politika izlemektedir. Oylarını her kuşaktan aldığı göz-

lenmektedir. Ancak yaşlı kuşaklardan aldığı oy oranı yüksektir.   
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- Çağdaş sol fraksiyon ve ırkçı unsurlarla biraraya gelerek, özgürlükçü ve aşırı politize 

bir yapı içinde genç kuşaklardan oy almaktadır. 

- Bu dönem Çağrıdan Çağdaş Gruba çok az oy kaymıştır. 

- Önce İlke grubundan 18000-26000 sicillerde kaçış gözlenmektedir. 26000-30000 ara-

sında ise önceki dönemdeki eğilimi sabit tutmuş durumda. Hatta son 3 sandıkla özel 

olarak ilgilenilmiş olduğu göze çarpmaktadır. Ancak sadece mevcut durumunu koru-

duğu, seçime katılımı teşvik ettiği ancak oylarında artış eğilimi olmadığı söylenebilir. 

1800 civarında oy artışı sağladılar. 

- Sandığa gelmeyenleri listeleyip sandığa getirmeyi başardılar ve durumlarını korudular. 

Tek başarısı sandıklara kendi adamlarını getirebilmesindedir. 

- Oyları artış eğilimine giren tek grup Çağrı’dır. Çağdaşın oylarındaki artış eğilimi 

azalmakta ve erimektedir. 

- Çağrının oluşturduğu 5000’lik listeden 3000’ine ulaştığı, 2000 civarında seçmenine 

ulaşamadığı düşünülmektedir. 

- Ayrıca henüz ulaşamadığımız ve tanımadığımız muhafazakârlara ulaştığımızda liste-

mizin 6000-7000 civarında olacağı dikkate alınarak liste titizlikle güncellenmelidir. 

Çalışmalarda sadece bu liste esas alınmalıdır. 

SANDIK ANALİZİ 

Sandıkların analizi hususuna gelince, sandıklar oy eğilimine göre dört başlıkta değerlendirile-

bilir 

1- YAŞLI GRUP ( 1 ve 9 nolu sandık 1447-11000 arası) 

3600 seçmenden 2089’u oy kullandı (Katılım oranı %58)  ( 2002’de %62) 

Çağrı: Her sandıktan ort. 10  oy çıktı.(Toplam 9 sandıkta  85 oy %4) (eski%5) 50 oy Kuran’a 

kaçtı (ort.%15. eğilim aynı-)   

Çağdaş:   “        “  30     “         (   “                “       261 oy %12)  (eski%20)45 oy Baykala kaçtı 

(ort.50 iken düştü -) 

Önce İlke: “      “ 190    “         (    “                “        1648 oy %79)  (eski%73) Oylarını 600 

artırdı.(eğilim aynı +) 

Çağrı burada eski eğilimini korumakla beraber Kuran grubu yüzünden 50 civarında oy kaybı-

na uğradı. (-) 

Çağdaş, 45 civarında oyunu Baykal’a kaptırdı ve büyük oranda gerileme yaşadı. (-) 
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Önce İlke yaşlıları sandık başına büyük ölçüde getirmeyi başardı ve oylarını 600 daha artırdı. 

Ancak 2000 den bu yana artan (700’den başlayan) artışı bu seçimde doyma noktasına ulaştı 

ve bu nedenle bundan sonra sabit kalacak ve oyunu korumaya çalışacak. Buna göre oy eğilimi 

ort.190 ile geçen dönem ile aynı (+) 

2- ORTA GRUP (10 ve 22 nolu sandık 11000-18000 arası) 

5200 seçmenden 3462’si oy kullandı (Katılım oranı %66)  (2002’de %72) 

Çağrı      Her sandıktan ort. 40 oy çıktı. (Toplam 13 sandıktan 444 oy %13) (eski%10)  65 oy 

Kuran’a kaçtı.(artış  az +) 

Çağdaş                 “        “    90   “         (    “                “           1185 oy %34) (eski%42) 172 oy 

Baykala kaçtı(130 iken düştü-)  

Önce İlke             “        “  130   “         (    “                “           1596 oy %46) (eski%45) oyları-

nı 800 artırdı + 

Çağrı çok az oranda(özellikle 11000-14000 arasında) oy eğilim artışı sağladı. Geçen dönem-

lerde Çağdaşa(Sayman’a) kaçan 250 civarında oy geri döndü. Bunun dışında fazla bir artış 

yok. Kuran’a  65 oy kaçtı (+) 

Çağdaş 250 civarında oy kaptırdı. Ö.İlke, Baykal ve Çağrı karşısında burada erime sürecine 

girdiği gözüküyor (-) 

Ö.İlkenin burada oylarını koruduğu ve hatta az artış (800 civarında artış) sağladığı gözüküyor 

(+).  

3- GENÇ GRUP (23 ve 41 nolu sandık 18000-27000 arası) 

7600 seçmenden 5339’u oy kullandı (Katılım oranı %70)       (2002’de %71) 

Çağrı      Her sandıktan ort. 85  oy çıktı.(Toplam 19 sandıktan 1514 oy %29(eski%21) oylar 

830 arttı (+).122 Kuran’a kaçış var 

Çağdaş                  “        “ 100    “         (    “                “           1875 oy %47)(eski%47)oy300 

artmasına rağmen486 Baykal’a kaçış  

Önce İlke              “        “   70    “         (    “                “           1342 oy %31)(eski%30) mevcut 

durumunu korumuş (eğilim -) 

Çağrının bu sandıklarda oylarını mükemmel şekilde artırdığı ve geçen dönem aidat borcu yü-

zünden oy kullanamayan 600 civarında yeni çağrı seçmeninin oy kullandığı görülmektedir. 

Ayrıca kaçan camia oylarından 200 civarında oy geri geldi.  Fakat yine de 100 civarında ya-

kın camia oyu ile 100 camia oyunun başta Kuran olmak üzere; 400’e yakın camia oyunun ise 

Ferit Hakan Baykal’a ve 200 civarında camia oyunun da Önce İlke grubuna kaçtığı tahmin 

edilmektedir. Çok az da olsa bir kısım oyumuzun da Çağdaş’a kaçtığı düşünülmektedir.  
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Çağdaş yüzde olarak bu sandıklarda mevcut durumunu şimdilik koruyor. Oylarını 300 artırdı-

ğı görülmesine rağmen oy artış eğiliminin durma noktasına geldiği tahmin edilmektedir. 

Önce İlke mevcut durumunu korumakla beraber oylarında çok az azalma eğiliminin var oldu-

ğu görülmektedir. Önce İlkenin genç ve ilk oyları bir şekilde elinde tutmayı becererek önceki 

dönemdeki mevcut durumunu koruduğu görülmektedir. Çağdaş grubun bu durumu tahmin 

edemediği ve buna yönelik hiçbir çalışma yapmadığı görülmektedir. Önce İlke Grubunun 200 

oyunun Baykal’a gittiği görülmektedir. 

4- İLK OY KULLANAN GRUP (42 ve 47 nolu sandık 27000-30000 arası) 

2290 seçmenden 1445’i oy kullandı (Katılım oranı % 63)  (2002’de %61) 

Çağrı grubuna her sandıktan ort. 58  oy çıktı. (Toplam 6 sandıktan 348 oy %24) (eski%21)  29 

oy Kuran’a kaçtı. Artış var(+) 

Çağdaş      “                   “        “  130   “         (    “                “          528 oy %36) (eski%50)155 

oy Baykal’a kaçtı.%4 Çağrıya kaçtı 

Önce İlke   “                  “        “    65   “         (    “                “          385 oy %26) (eski%27) 

mevcut durumunu koruyor (-)  

Çağrı oylarını %5 oranında artırdı. Çağdaştan oy çalabiliyor. Burada ilk başta her sandıkta 60 

oy alıyorsa da, üstteki genç gruba geçtiklerinde Çağrının oyu her sandıkta 85 oya çıkıyor. 

Geçen dönemde de aynı şekilde olmuş. Bu durum ilk defa oy kullanacaklara başlangıçta ulaşı-

lamamasından ve Çağrının tanıtılamamasından kaynaklanıyor. Daha sonra ulaşıldığında oylar 

normale dönüyor. Bu nedenle öğrencilikten veya stajyer avukat iken bu grupla temasa geçme-

nin yolları aranmalıdır. Yine de diğer gruplara nazaran bu grupta sevindirici bir artışımız var. 

Artış engellenemez şekilde devam ediyor. 

Çağdaş bu sandıklarda da geriliyor. Sağladığı 60 oy artışı kurtarmıyor. Yüzdelik olarak bu 

grupta %15 oranında geriledi. %10’u Ferit Hakan Baykal lehine ve %5i Çağrı lehine geriledi. 

Önce İlke 130 oy artırmış gözükse de yüzdelik olarak zorla mevcut durumunu koruyor. Son 3 

sandıkta anormal lehine artış var. 

Bu sandıklara markaj yapıp bu avukatlara imkan sağladığı düşünülebilir. Bu nokta dikkatle 

izlenmelidir. 

SEÇİM SONUCLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Önceki dönemde konulan 25 ve 26 nolu ek sandıklarda her dönemden seçmen olduğundan 

genel durumu ve eğilimi belirleyen bir anket niteliği de taşımaktadır. Hatta ek listeye bilinçli 

olarak Önce İlke ve Çağdaş Grubu kendi seçmenini yazdırmıştır. Bu sandıklarda aldığımız oy 

oranı % 15.6 idi. Kaldı ki yukarıdaki belirtilen etkilenmeler de bertaraf edildiğinde normal 
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şartlarda  %25 (yani 3100 oy) seviyesinde bu dönemde oy alınması gerektiği ortaya çıkmak-

tadır. Kaldı ki bu sandıklarda aidat problemi olduğundan oy kullanamayanlar dâhil edilme-

miştir. Sonuç ne olmuştur? 

2400 civarında oy aldığımız görülmektedir. 200 civarında oyun Mustafa Kuran’a kaçtığı, 400 

civarında oyun Ferit Hakan Baykal’a kaçtığı ve 200 oyun da Önce İlke grubuna kaçtığı varsa-

yıldığında bu teori doğrulanmaktadır.  

Ancak şu nokta unutulmamalıdır ki; tüm bu özverili seçim faaliyeti yapılmamış olsaydı alaca-

ğımız oy 1400 civarında, belki de daha aşağıda kalacaktı. Bunun yanında muhafazakâr seç-

men kitlesi olan 6000’lik listenin ancak yarısına (3500’e) ulaşılabildiği ve sandık başına çeki-

lebildiği hesaplanırsa seçmen açısından daha çok bakir alanın olduğu, bunlara da iyi bir teşki-

latlanma ile ulaşılabileceği ve oyların rahatlıkla artırılabileceği de göz ardı edilmemelidir.  

Mevcut durumda sonuçları sayarsak; 

1) Seçimlerde 3 grubun söz sahibi olduğu, bunun haricinde kurulacak veya öne çıkacak 

hiçbir şahsın şansı olmadığı kesin ve net olarak anlaşılmıştır. Ulaşılan oy Çağrının 

kemikleşmiş oyu haline gelecektir. Bunun yanında Çağrı Grubu ile hareket eden kanat 

veya cemaatlerin bu birlikteliğin olumlu ve doğru sonucu vermesi nedeniyle artık on-

dan kopmak istemeyeceği ve bunun da mümkün olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Bu sonucun diğer grupları da Çağrı ile bütünleştireceği ve kaçan oyların da geri döne-

ceği düşünülebilir. Oluşturulan bu psikolojik çekim kuvveti nedeniyle oyların şimdi-

den 3000’lere çıktığı söylenebilir. Bunun sonucu olarak bu üç grup haricinde kazanma 

amaçlı başka bir grup ortaya çıkamaz, ancak oy bölme amaçlı çıkabilir. Bundan son-

raki seçimler, artık bu 3 grup arasında olacaktır. 

2) Çağrı grubu 2000 oy olan psikolojik sınırı rahatlıkla ve tüm engellere rağmen aşmıştır. 

Bundan sonra tüm muhafazakar gruplar için çekim alanı oluşturduğundan, tüm bu 

grupların Çağrı etrafında kenetleneceği ve birleşeceği beklenebilir. Zaten başka bir al-

ternatif de yoktur. Bugüne kadar yapılan eleştirilerin hükmü ortadan kalkmıştır. 

Çağrı avukatlar grubu artık önemli bir güçtür. Baroyu yönetebilecek hukuki altyapısı 

ve özgüveni yerleşmiştir. 

3) Bundan sonraki seçimlerde, Çağdaş ve Önce İlke grubu diken üstündedir. Çağdaş’ın 

Önce İlke ile arasındaki 1200 oy farkını kapatabilecek gücü yoktur ve genç oylarda bi-

le erime sürecine girmiştir. Önce İlkeyi altedebilmesi için ancak Çağrı avukatlar grubu 

ile ittifak yapmak zorunda kalacaktır. Bunun yanında Önce İlke’nin bu ihtimali berta-

raf edebilmek için ve Çağdaş’ın erime sürecini hızlandırmak için Çağrı avukatlar gru-

buna yanaşacağı veya destekleyebileceği beklenebilir. Çünkü Çağdaş avukatlar gru-

bundan oy çalabilecek grup; gençlere yönelik politikaları nedeniyle sadece Çağrı avu-

katlar grubudur. Her halükarda bu durum zaman içinde Çağrı Avukatlar Grubu lehine 
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gelişecektir. Kaçınılmaz son İstanbul Barosunu Çağrı Avukatlar Grubunun yönetmesi-

dir ve bu gelecek bir ya da iki seçim dönemi kadar yakındır. 

ÖNERİLER  

1- Çağrı Koordinasyon Merkezi faaliyetleri sürekli hale getirilmelidir. 

2- Yeni bir İcra Heyeti oluşturulmalıdır. Bu heyet, zaman ayırabilecek, maddi katkı ya-

pabilecek ve grubu temsil kabiliyeti olan, inisiyatif kullanabilecek, bir kısmı da Adli 

Yardım ve CMUK gibi eylemli görevlerde bulunan 11 kişiden oluşmalıdır.  

3- Gelecek baro seçimlerine hazırlanmak için İcra Heyeti kuşatıcı davranmalı, hiçbir 

grubu dışlayıcı tutum almamalı, kırgınlık ve küskünlüğe meydan verilmemeli, gerekli 

irtibatlar sağlanmalıdır. 

4- İcra heyeti, bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her seçim sonrasında yapıla-

cak ilk değerlendirme toplantısına katılanlar tarafından seçilmelidir. İcra Heyeti, boşa-

lan üyelikleri kendisi oy çokluğu ile doldurmalıdır.   

5- Seçim esnasında oluşturulan Bölge Sorumluları muhafaza edilmeli, mümkünse yeni-

den oluşturulmalıdır. 

6- Teşkilatlanma ve Fikri Komite, adayların teklif edecekleri kişiler arasından seçilerek 

atanmalıdır.  

7- Teşkilatlanma ve güncelleme çalışmaları kesintisiz devam ettirilmelidir. Bununla para-

lel olarak, ulaşılamayan ve gelmeyen seçmenler tespit edilmeli gelmeme nedenleri 

araştırılmalıdır. 

8- ÇKM’nin mali altyapısı bir karara bağlanarak sağlanmalı ve bölgelerde aylık veya 2 

ayda bir yemek vb. faaliyetler teşvik edilerek avukatlarla kaynaşma temin edilmelidir. 

9- Gölge Baro tesis edilmeli ve buna yönelik olarak üyelerimiz komisyon çalışmalarına, 

her türlü hukuk çalışmalarına, baro etkinliklerine katılmalı, yasa teklifleri hazırlanma-

lı, bu çalışmalardan baro da bilgilendirilmelidir. 

10- ÇKM’de devamlı bir sekreterya bulunmalı ve maaşlı biri istihdamı edilmelidir. 

Avukat Aykut Okur                          


