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İzmir; 19/04/2017 

            Sayı; 960/5356 

 

 

DANIġTAY BAġKANLIĞINA 

iletilmek üzere 

ĠZMĠR CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞINA 

 

 

 

ġĠKAYETÇĠ  : Ġzmir Barosu BaĢkanlığı 

     1456 Sokak No:14 Alsancak-Ġzmir 

    

ġÜPHELĠLER : Yüksek Seçim Kurulu Danıştay üyeleri hakkında.  

Erhan Çiftçi  (YSK Başkanvekili)  

Zeki Yiğit  (YSK Üyesi) 

Nakiddin Buğday (YSK Üyesi) 

İlhan Hanağası     (YSK Üyesi)   

Yunus Aykın  (YSK Üyesi) 

KONU    : Yüksek Seçim Kurulu‟nun Referandum devam ederken, tüm oy dengesinin 

sağlığını ve referandumun tarafsızlığını şaibeye düşürecek şekilde “mühürsüz oy pusularının da 

geçerli sayılacağı duyurusunun, kanuna aykırı olarak ve referandum güvenirliğini olumsuz 

etkileyecek şekilde yapılmasının “GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA” suçunun unsurlarını 

oluşturduğundan ilgili görevliler hakkında kanuni işlem yapılmasının arz ve talebinden ibarettir.  

 

AÇIKLAMALAR  : 

 

1. 16 Nisan 2017 günü yapılan halkoylaması işlemi devam ederken, sandık kurullarından, ilçe seçim 

kurullarından çok sayıda mühürsüz ve/veya "tercih" yerine "evet" yazan oy pusularının seçmenlerce 

kullanıldığı, bu durumda yasalara uygun olması için nasıl işlem yapılması gerektiği yönünde 

Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan müracaatlar üzerine Kurulunuz toplanarak 16.04.2017 tarih ve 559 

sayılı kararını vermiştir. Buna göre; 

 

a. "TERCİH" mührü yerine "EVET" mührünün basılmış olduğu oy pusulalarının geçerli 

sayılacağı kararlarının verildiği, 

b. Oy pusulalarının arkasına basılan mührün ön yüzüne çıkması veya ön yüzünün 

mühürlenmesinin geçerli olacağı kararının verildiği görülmüştür. (Ek-1) 

 

2. Ayrıca bir karar olmaksızın “DUYURU” ; 

 

“Bazı sandık kurullarının seçmene oy pusulası ve zarflarını sandık kurulu mührüyle 

mühürlemeden verdikleri yolundaki yoğun şikayetler üzerine bugün toplanan Yüksek Seçim 
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Kurulu sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek 

kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar verilmiştir. 

 

Sayım döküm işleminin buna göre yapılması gerekmektedir. 

 

Kamuoyuna, il ve ilçe seçim kurullarımıza, sandık kurullarına ve siyasi partilere 

duyurulur.” şeklinde duyurulmuştur.  

 

3. Ancak 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un 

emredici 101.maddesinin 1.fıkrasının 3.bendi uyarınca, mühürsüz oy pusulaları geçersizdir. Kaldı 

ki, aynı YSK sadece birkaç saat önce, oy pusulalarına mühür basılmış olmasının sebebini 

"oylamada sahte oy pusulası kullanımını engellemek" olarak duyurmuştu. (bkz.16.04.2017 559 

sayılı YSK karar – EK-1) 

 

4. Kanunun çok açık hükmüne ve aynı gün alınan kurul kararına rağmen oylama devam ederken ve 

sayım işlemlerine başlanmasına 1 saatten az kalmışken, "mühürsüz oy pusulalarının dışarıdan 

getirildiğinin kanıtlanamadığı hallerde, bu pusulaların geçerli olacağı"na karar verildiği, YSK'nın 

web sayfasına atıf verilerek basın-yayın organlarınca duyuruldu. Aynı zamanda duyuru POP-Up 

olarak resmi sayfadan da duyuruldu. (kararı EK-2 olarak sunulmuştur)  

 

 
 

5. YSK'nın bu kararının sonucu olarak; dışarıdan sahte oy pusulası getirilip getirilmediğini kanıtlama 

imkânı kalmamıştır. Çünkü bir oy pusulasının dışarıdan getirilmiş olduğunun yegâne kanıtı, 

pusulada mührün bulunmamasıdır. Nitekim 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 

Kütükleri Hakkındaki Kanun'un emredici 101.maddesinin 1.fıkrasının 3.bendi uyarınca ve yine 

YSK „nın16.04.2017 559 sayılı (aynı günlü) kararında da bu durum açıkça hüküm altına alınmıştır. 
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6. Bunun da ötesinde Anayasa Mahkemesi'nin 06/02/2014 tarih ve 2013/3912 numaralı bireysel 

başvuru üzerine verdiği kararında, meslek odalarının seçimlerinde dahi mühürsüz oy pusulalarının 

geçersiz olacağından söz edilmektedir. Şu halde YSK'nın emredici bu kanun hükmünü herhangi bir 

gerekçeyle görmezden gelmesi hukuka uygun olamaz. 

 

7. Tek seçim, iki ayrı uygulama: YSK, yurt dışı oylarda mühürsüz oy pusulalarını geçerli saymamış, 

yurt içi oylarda ise mühürsüz oy pusulalarının geçerli saymıştır. Aynı seçimde, bir yerde farklı 

uygulamada, diğer yerde farklı uygulama yapılmıştır. 

Oy pusulaları ve zarflara oylama sonrasında kaĢe basılmıĢtır: Mühürsüz oyların sayılmasının 

yanı sıra, mühürsüz oy pusulalarına sonradan mühür basıldığı da belgelenmiştir. Sonuç olarak, 

Anayasa m.67 ve 298 sayılı kanun m.2'ye aykırı olarak; YSK'nun görevini yapmaması nedeniyle, 

seçimler Anayasa m. 10 eĢitlik ilkesine ve özellikle 'serbest seçim' ilkesine aykırı olarak 

yürütülmüĢ ve sonuçlandırılmıĢtır. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 16 Nisan 2017, 

saat: 17:25 civarında yaptığı açıklamada, sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların 

dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar verildiğini duyurmuştur.  

8. 298 sayılı, Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, Madde 98/4 

fıkrasına göre; (Değişik: 8/4/2010-5980/19 md.) Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, 

üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, 

üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak 

izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır. 

9. Görüldüğü gibi, yoruma ihtiyaç göstermeyen; açık kanun hükmüne aykırı olarak YSK'nın aldığı 

karar hukuka ve yasaya aykırı olup; TBMM'na ait olan yetkinin kullanılması fonksiyon gasbı 

anlamına gelmektedir ve fiilen Anayasanın ilgili hükümlerinin ilgası demektir. 

10. Geçerli olmayan oy pusulaları (1) Madde 101 – (Değişik: 8/4/2010-5980/21 md.) Aşağıda yazılı;  

1. Sandık kurulunca verilen ve o seçim için düzenlenmiş biçim ve renkte olmayan,  

2. Arkasında “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı bulunmayan, 

3. Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan, (...) birleĢik oy pusulaları geçerli 

değildir.  

12 Nisan 2017 tarihli Yüksek Seçim Kurulu web sayfasında yer alan 
duyuruda;  
16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan Anayasa Değişikliği 
Halkoylamasında oy kullanırken dikkat etmeniz gereken konular 
aşağıda belirtilmiştir. 
Geçerli Geçersiz Oy Pusulası Örnekleri için buraya tıklayınız.  
 

http://www.ysk.gov.tr/ysk/content/conn/YSKUCM/path/Contribution%20Folders/SecmenIslemleri/Secimler/2017HO-GecerliGecersizOy.jpg
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http://www.ysk.gov.tr/ysk/content/conn/YSKUCM/path//Contribution%20Folders/SecmenIslemleri

/Secimler/2017HO-GecerliGecersizOy.jpg  

 

 

11. Gün boyu gelen ihbarlarda da bu durum fiilen de yaşanmıştır. Maalesef oylama devam ederken 

kanuna aykırı olarak verilen bu karar sebebiyle, mühürsüz oy pusulası kullanıldığına dair tutulması 

zorunlu olan tutanaklar muhtemelen çoğu sandıkta tutulmamıştır. Çünkü bu hukuka aykırı karar ile 

sandık kurulları, mühürsüz oy pusulası kullanılmasının usule uygun olduğuna dair hatalı bir kanaate 

sevk edilmişlerdir. 

 

12. Basında da çıkan bilgilere göre, pek çok sandıkta, oylama bittikten sonra, mühürsüz pusulaların 

arkası, sandık kurullarınca mühürlenmiş, gerekçe olarak da YSK'nın söz konusu kararı 

gösterilmiştir. Böylece mühürlü, mühürsüz oy ayrımı da yapılamaz hale gelmiştir. Bunun sebebi de 

oylama sırasında bu duyurunun yapılması ve hukuka aykırı durumun sorgulama imkânı 

verilmeksizin uygulama ile bertaraf edilmesidir. Bu durum, bu duyuruyu yapanların da suç işlediği 

anlamına gelmektedir. Gerek kanuna aykırı, gerekse aynı gün verilen YSK kararı hilafına yapılması 

tüm referandum güvenilirliğini şaibe altında bırakmıştır. Halk arasında infiale sebep olmuş, geçersiz 

oyların mühürlenerek geçerli hale getirilmesine ortam sağlanmıştır. Aynı zamanda sandık kurulu 

başkanlarının da suç işlemesine teşvik edilmiş, sayım sırasında mühürlenmesine olanak 

sağlanmıştır.  

 

13. Şu halde, YSK'nın, Kanuna açıkça aykırı bu duyurusu hem usulsüzlüğe hem de usulsüzlüğün ortaya 

çıkmasını sağlayacak tutanakların tutulmamasına neden olmuştur. Seçimlerin yargı güvencesinde 

yapılacağına ve bunun sağlanmasından da YSK'nın sorumlu olacağına dair Anayasa'nın 

79.maddesinin içi, maalesef bizzat YSK tarafından boşaltılmıştır.  

http://www.ysk.gov.tr/ysk/content/conn/YSKUCM/path/Contribution%20Folders/SecmenIslemleri/Secimler/2017HO-GecerliGecersizOy.jpg
http://www.ysk.gov.tr/ysk/content/conn/YSKUCM/path/Contribution%20Folders/SecmenIslemleri/Secimler/2017HO-GecerliGecersizOy.jpg
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14. “Yüksek Seçim Kurulu'nun bu uygulaması; Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınmış 

seçme hakkını ve 79. maddesinde yer alan seçimlerin doğruluk ve dürüstlük kurallarını ihlal 

etmekte olup, seçme hakkını güvence altına alan diğer uluslararası hukuk kurallarına açıkça aykırı 

olduğu gibi, aynı zamanda kurulun yerleşik kararlarına da aykırıdır. 

 

15. Yüksek Seçim Kurulunun 14.02.2017 tarihli, 97 sayılı kararı eki Sandık Kurullarının Görev ve 

Yetkilerini Gösterir 135/1 sayılı Genelgenin 43 maddesinin (h) bendine aykırı olarak “TERCİH” 

mührü dışında “EVET” mührü kullanılmıştır. Yüksek Seçim Kurulunun 135/1 sayılı Genelgesi 43 

maddesinin (h) bendinde, “üzerine “TERCİH” mührü dışında veya “TERCİH” mührü yerine 

herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış olan, 

birleşik oy pusulaları geçerli değildir” denilmektedir. Ancak yapılan halkoylamasında,  Yüksek 

Seçim Kurulunun 559 sayılı Kararının Gereği Görüşülüp Düşünüldü kısmının 7. Paragrafında “… 

gerekse ilçe seçim kurullarınca sehven yapılan hatada…” denilerek “EVET” mührünün seçmene 

hataen verilmiş olduğu açıkça belirtilmiştir. Bu halkoylamasında sadece “TERCİH” mührünün 

kullanılacağı Yüksek Seçim Kurulunun halkoylaması öncesinde resmi internet sitesinde seçmenlere 

bildirilmiştir. Hataen seçmene verilen “EVET” mührünün kullanılması seçmenin iradesini 

etkileyecek niteliktedir. Seçmen iradesini etkileyecek her türlü davranış, seçim güvenliğinin ihlali 

anlamını taşmaktadır. Yukarıda belirtilen tüm yasa, Anayasa, AİHS maddeleri bu yönüyle de ihlal 

edilmiştir.   

 
http://www.ysk.gov.tr/ysk/content/conn/YSKUCM/path//Contribution%20Folders/SecmenIslemleri

/Secimler/2017HO-GecerliGecersizOy.jpg  

 

 

 

http://www.ysk.gov.tr/ysk/content/conn/YSKUCM/path/Contribution%20Folders/SecmenIslemleri/Secimler/2017HO-GecerliGecersizOy.jpg
http://www.ysk.gov.tr/ysk/content/conn/YSKUCM/path/Contribution%20Folders/SecmenIslemleri/Secimler/2017HO-GecerliGecersizOy.jpg
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  Konuya iliĢkin AĠHS ve Anayasa hükümleri: 

16. Ġnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ĠliĢkin SözleĢme’ye Ek Protokol  

Madde 3 - Serbest seçim hakkı Yüksek Sözleşmeci Taraflar, yasama organının seçilmesinde halkın 

kanaatlerinin özgürce açıklanmasını sağlayacak şartlar içinde, makul aralıklarla, gizli oyla serbest 

seçimler yapmayı taahhüt ederler. 

 

17. Anayasa madde 67 – Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve 

bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma 

hakkına sahiptir.  

(Değişik: 23/7/1995 - 4121/5 md.) Seçimler ve halkoylaması serbest, eĢit, gizli, tek dereceli, 

genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. 

Ancak, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının oy hakkını kullanabilmeleri amacıyla kanun, 

uygulanabilir tedbirleri belirler. 

 

18. Anayasanın Seçimlerin genel yönetim ve denetimi, başlıklı aşağıdaki 79 maddesi  Yüksek Seçim 

Kurulu'na bazı görevler vermiĢtir. 

 

Madde 79 – Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır.   

Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili 

bütün iĢlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili 

bütün yolsuzlukları, Ģikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük 

Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve CumhurbaĢkanlığı seçim tutanaklarını kabul 

etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir 

mercie başvurulamaz. 

 

19. 79/son fıkrasında ise; Anayasa değiĢikliklerine iliĢkin kanunların halkoyuna sunulması, 

CumhurbaĢkanının halk tarafından seçilmesi, iĢlemlerinin genel yönetim ve denetimi de 

milletvekili seçimlerinde uygulanan hükümlere göre olur, diyerek Kurula bu konuda da görev 

vermiştir. 

 

20.  298 sayılı, Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’nun m.2 - 

Seçimler, serbest, eĢit, tek dereceli genel oy esaslarına göre yapılır. Seçmen oyunu kendisi kullanır.  

 
21. Yüksek Seçim Kurulu‟nun mühürsüz oy pusulalarına ilişkin 1984, 1989, 1990, 1994 ve 2004 

yıllarında alınan kararları incelediğinde. Kararların tamamının ortak özelliği, seçimin bitmesinin 

ardından elde edilen sonuçlara yapılan bir itiraz üzerine ve belli bir seçim bölgesinde bazı sandıkları 

kapsıyor olmasıdır.  

 

22. Bu açıdan Yüksek Seçim Kurulu'nun 16/04/2017 Pazar günkü kararı, referandum için alınması, elde 

edilen bir sonuca yapılan itiraz üzerine değil, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) YSK temsilcisi 

Recep Özel'in yazılı başvurusu ve talebi üzerine gündeme geldiği, sayıma geçilirken ve belli bir 

bölgedeki sandıklardan ziyade ülke genelini kapsamından dolayı bir ilk olma özelliği taşımaktadır. 
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23. Yukarıdaki açıklamalar ve kanuni düzenlemeler uyarınca; Yüksek Seçim Kurulunun 

www.ysk.gov.tr isimli web sayfası‟nda 16.04.2017 tarihinde Referandum devam ederken, tüm oy 

dengesinin sağlığını ve referandumun tarafsızlığını şaibeye düşürecek şekilde “mühürsüz oy 

pusularının” da geçerli sayılacağı duyurusunun, kanuna aykırı olarak ve referandum güvenirliğini 

olumsuz etkileyecek şekilde yapılmasının “Görevi Kötüye Kullanma” suçunun unsurlarını 

oluşturduğundan 298 sayılı yasanın 98/4 ve 101/3 maddelerini açıkça ihlal etmeleri nedeniyle, 

görevlerinin gereklerine aykırı hareket ettiklerinden TCK‟nun 257. maddesindeki GÖREVĠ 

KÖTÜYE KULLANMA suçu oluşmuş olup, ilgili görevliler hakkında gerekli soruşturmanın 

yapılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur. 

 

DELĠLLER : 

1. YSK  halk oylaması sürecinde kendisine Anayasa ve 298 sayılı, Seçimlerin Temel 

Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu'nun verdiği görevleri yerine 

getirmemiĢtir. Buna ilişkin olarak, dilekçenin yazıldığı tarihe kadar, yalanlanmamış haber 

ve olguların başlıcaları dilekçede ayrıntılı olarak açıklanmıştır.  

2. Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği TeĢkilatı'nın iki raporu da iddialarımızı kesin olarak 

doğrulamaktadır. AGĠT, Demokratik Kurumlar ve Ġnsan Hakları Bürosu 17 Mart – 7 

Nisan 2017 Ara Raporu,    

(http://www.osce.org/tr/odihr/elections/turkey/310681?download=true)  

3. AGĠT, Sınırlı Referandum Gözlem Heyeti, Türkiye Cumhuriyeti – Anayasa DeğiĢikliği 

Referandumu, 16 Nisan 2017, Ġlk Bulgular Ve Sonuçlar Ġle Ġlgili Rapor Ġlk Sonuçlar 

(https://www.osce.org/tr/odihr/elections/turkey/311736?download=true) 

4. Seçimle ilgili kanunlarda kalıcı değişiklik yapan iki olağanüstü hal kanun hükmünde 

kararnamesinin kabulü olağanüstü halin gereklerinin ötesine geçmiştir.
1
 Konu hakkında 

anayasa hükmü bulunmasına rağmen, YSK bu yasa değiĢikliklerinin derhal 

uygulanabilir olmasına karar vermiĢtir.
2
 (16 Nisan 2017 tarihli Rapor, s.4) 

5. Gazete haberleri, sosyal medya paylaĢımları, tanık ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasını 

sağlayacak her türlü yasal delil. 

 

 

SONUÇ VE TALEP :  Yukarıda arz edilen nedenlerle;  

 

Yüksek Seçim Kurulu‟nun mühürsüz oy pusulalarının referandum oylaması devam ederken 

ve sayım öncesinde herhangi bir karar almaksızın, hatta 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 

Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un emredici 101.maddesinin 1.fıkrasının 3.bendine, 298 sayılı 

                                                      
1  9 Şubat tarihinde kabul edilen 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, YSK‟nın medya üzerindeki yaptırım yetkisini 

kaldırmıştır ve 6 Ocak tarihinde kabul edilen 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yurt dışı seçmenlerin kaydını 

etkileyen bir hükmü değiştirmiştir 

2 Anayasa‟nın 67. maddesine göre, seçim mevzuatında yapılan herhangi bir değişiklik kabul tarihini takip eden bir yıl 

içinde yürürlüğe giremez. Referandum için seçimle ilişkili yasalara yönelik değişikliklerin uygulanabilirliği 

konusundaki iki şikayet, YSK tarafından olumsuz olarak yanıtlanmıştır. 

http://www.ysk.gov.tr/
http://www.osce.org/tr/odihr/elections/turkey/310681?download=true
https://www.osce.org/tr/odihr/elections/turkey/311736?download=true
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yasanın 98/4 ve 101/3 maddelerini açıkça ihlal etmeleri nedeniyle, anılı yasanın 138.maddesi 

yolaması ile TCK‟nun 257. maddesi gereğince GÖREVĠ KÖTÜYE KULLANAN üyeleriniz 

hakkında cezai iĢlemin baĢlatılmasına, 

Geçersiz oylarının kabulü ile hangi miktarda geçersiz oyların miktar olarak bilinmediğinden 

ve referandum sonuçlarına etkili olduğundan referandum sonuçlarının konusu suç oluşturması 

sebebiyle iptaline, 

Eylem sonunda kamuya verilen zararın zarar verenlerden müştereken ve müteselsilen 

tahsiline karar verilmesi talep edilir. 

Yine 16.04.2017 tarihli YSK ilgili kararı (REFERANDUM İLE AYNI GÜN) uyarınca 

mühürsüz pusulaların geçersiz olduğuna dair kanun ve karar olmasına rağmen mühürsüz ve 

basılmış olduğu oy pusulalarının geçerli sayılacağına ilişkin duyuruyu yapan veya yapanlar 

hakkında, 

Yukarıda arz edilen nedenlerle kurulunuz üyeleriniz hakkında 2575 sayılı Danıştay 

Yasasının 76 maddesi gereğince soruşturmanın başlatılmasına soruşturma açılmasını talep ederiz.  

Saygılarımızla  

 

      Ġzmir Barosu BaĢkanı 

                       Avukat Aydın ÖZCAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek: 

1. Yüksek Seçim Kurulu‟nun 16.04.2017 tarihli, 559 Karar Numaralı kararı, 

2. Yüksek Seçim Kurulu‟nun 16.04.2017 tarihli, 560 Karar Numaralı kararı, 

3. AGİT, Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu 17 Mart – 7 Nisan 2017 Ara Raporu, 

4. AGİT, Sınırlı Referandum Gözlem Heyeti, Türkiye Cumhuriyeti – Anayasa Değişikliği 

Referandumu, 16 Nisan 2017, İlk Bulgular Ve Sonuçlar İle İlgili Rapor İlk Sonuçlar, 

5. Yüksek Seçim Kurulu‟nun 12.04.2017 tarihli web sayfasında duyurulan Geçerli Geçersiz 

Oy Pusulası Örnekleri. 


