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İGÜ NAMAĞLUP ŞAMPİYON
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Erkek Voleybol Takımı Türkiye Üniversite Sporları
Federasyonu İstanbul 1’inci Lig B Grubu müsabakalarında tüm rakiplerini yenerek namağlup
İstanbul Şampiyonu oldu.
İGÜ Erkek Voleybol Takımı, antrenör Deniz Demir Bolçay önderliğinde grubunu rakiplerine set
dahi vermeyerek lider tamamladı.
Yarı finalde Esenyurt Üniversitesi’ni 3-0’lık sonuçla eleyen İGÜ, finalde Haliç Üniversitesi ile
karşılaştı. Final maçında 2 - 0 mağlup durumdayken mücadeleden vazgeçmeyen İGÜ Erkek
Voleybol Takımı, skoru lehine çevirerek rakibi Haliç Üniversitesi’ni 3 - 2 mağlup etmeyi başardı
ve şampiyonluk kupasını kazandı.
HEDEF SÜPER LİG
İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Şampiyonu olarak 6 - 11 Mayıs tarihlerinde arasında
Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan Süper Lig’e yükselme
müsabakalarına katılma şansı yakaladı.
Haşim Bağcı, “Bitcoinin Euro-Dolar Fiyatları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi” üzerine yaptığı
çalışmada ekonomik ve finansal gündemde sıkça yer alan kripto paralardan en yaygın
kullanılan Bitcoin’in 2010-2018 yılları arasında yatırım aracı olarak kullanılan euro ve dolar
fiyatları üzerindeki etkisi olup olmadığının ortaya çıkarılmasını hedefledi. Analiz sonuçları
ışığında bitcoin fiyatları ile euro-dolar fiyatları arasında uzun dönemli ilişki bulmuştur. Ayrıca
yapılan analizi sonuçlarına göre bitcoin fiyatlarının euro fiyatlarını etkilediği sonucuna
ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.
4. ULUSLARARASI YENİ MEDYA KONFERANSI SONA ERDİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve İnovasyon temalı 4’üncü Uluslararası Yeni
Medya Konferansı sona erdi. Konferansı düzenleyen Yeni Medya Bölümü Dr. Öğretim Üyesi
Deniz Akçay yakın bir gelecekte insanların rutin olarak yapabileceği işleri artık yapay zeka ve
robotların yapabileceğini ifade ederek buna göre iş hayatında yenilikçi fikirler ortaya koyup
bunları uygulayabilen, değer katabilen ve sosyal becerileri yüksek kişilerin tercih edileceğini
söyledi. Konferansın amacı hakkında konuşan Akçay, “Dijital Dönüşüm ve İnovasyon
alanındaki gelişmeleri takip etmek ve alandaki akademik çalışmalara katkı sağlamak amacıyla
bu konferansı düzenliyoruz” dedi.
Ukrayna Ulusal Teknik Üniversitesi Harkov Politeknik Enstitüsü’nden Prof. Dr. Goroshko Olena
yaptığı açılış konuşmasında sosyal medya tarafından yeni bir iletişimsel internet ortamının
ortaya çıktığını anlatarak Sosyal medyayla mobil öğrenme ve öğrenci merkezli deneyimsel
öğrenmenin sağlanabileceğini ifade etti.
Konferansta “Endüstride Dijital Dönüşüm” panelinde yer alan İstanbul Üniversitesi Enformatik
Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Elif Kartal sunumunda büyük veri ve büyük veri analizini kavramsal
olarak ele alarak büyük verinin kullanımına ilişkin günlük hayattan pek çok ilgi çekici örneğe
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yer verdi. Panelde Kurumsal Dönüşüm Platformu’nun Koordinatörü olan Göker Sarp, “Sanayi
4.0 ve Akıllı Fabrikalar” başlıklı sunumunda; Endüstri 4.0’ın temel hedefi entegrasyon,
otomasyon ve optimizasyon olduğunu belirterek akıllı fabrikaya geçişte oldukça fazla teknoloji,
temel ve tamamlayıcı iş uygulamasının rol aldığını açıklayarak, “Bugün tüm dünyada olmazsa
olmaz kabul edilen en temel iş uygyulamalarının kullanım oranı %20’ler seviyesinde fakat
Türkiye’deki kullanımı ise oldukça düşük seviyede” ifadelerini kullandı .
“Eğitimde Dijital Dönüşüm, Geleceğin Okulları ve Üniversiteleri” panelinde konuşan
Profesyonel Koç Cem Galip Kahveci dijital dönüşümün kuşakların eğitimlerinde ve
öğrenimlerindeki etkisi ve kuşakların bu adaptasyon sürecindeki davranışları modelleri
analizinin öneminden bahsetti. Sinop Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Eren Uğurlu;
eğitimde dijital dönüşümün yapısal ve süreç değişiklikleri gerektirdiği, bunun online eğitime
geçmekle tamamlanmayan bütüncül bir süreç olduğunu belirtmiştir. Uğurlu konuşmasında
toplum 5.0’ı Endüstri 4.0 ile ortaya çıkan değer yaratma, hayal kurma, yaratıcılığın
geliştirilmesi gibi faktörlerin toplum 5.0’da da yer aldığını söyleyerek toplum 5.0 la birlikte
toplumun tüm kesimlerinin nitelikli eğitim almasını gerektiğini ifade etti. Konferansta Türkiye'de
Dijital Dijital Gazeteciliğin Algoritmaları Üzerine Etkileri konusunda sunum yapan Beykent
Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Merve Zeynep Sarıbek ise Google’ın arama motorları alanında
bir tekel haline geldiğini belirterek Türkiye’de en çok ziyaret edilen web sitesi google.com.tr
olduğunu söyledi. Sarıbek konuşmasının devamında Türk okuyucu habere ulaşmak icin de
Google'ı kullandığını bu sebeple türk dijital medyası da Google'ın algoritmasina uygun haber
yazımı yapmaya başladığını açıkladı.
‘HAKARET ETME’NİN ALTINDA YATAN SEBEPLER
Psikiyatri Uzmanı Onur Okan Demirci insanın hakaret etme eyleminin altında yatan sebepleri
anlattı. Demirci, “Kişi haksız olduğunu kabullenemediği durumlarda hakaret yolu ile bu
duygusunu bastırmaya çalışabilir. Haksızlığı ile yüzleşeceği korkusu ile durumu örtmeye
çalışarak hakaret yoluna başvurabilir” dedi.
Son zamanlarda artan öfke ve hakaret olayları kişilerin bu eylemleri gerçekleştirmesinin altında
yatan psikolojik sebepleri merak konusu yaptı. Psikiyatri Uzmanı Onur Okan Demirci bu
durumun nedeninin derin psikolojik etkiler nedeniyle ortaya çıktığını söyledi.
“Bunun en önemli nedenleri arasında kişinin kendisinde eksik olarak hissettiği açıklarını
kapatma çabası bulunmaktadır. Kişi kendisinde yetersizlik olarak yer edinmiş duygularını açığa
vurmaktan veya fark edilmesinden endişe duyarak hakaret etme yoluna başvurabilir” diye
konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ)Psikoloji Bölümü Öğr. Üy. Dr. Onur Okan Demirci,
“Kişi haksız olduğunu kabullenemediği durumlarda hakaret yolu ile bu duygusunu bastırmaya
çalışabilir. Haksızlığı ile yüzleşeceği korkusu ile durumu örtmeye çalışarak hakaret yoluna
başvurabilir. Söylenen bir yalanın ortaya çıkma endişesi ile kişi öfke kontrol sorunu yaşayarak
karşısındakine hakaret etme yolu ile durumu geçiştirmeye ve baskın hale gelme çabası içine
girebilir” ifadelerini kullandı.
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“EN TEMEL NEDEN GÜÇLÜ OLANIN ZAYIF OLANI EZME PSİKOLOJİSİ”
Psikiyatri Uzmanı Demirci sözlerine şöyle devam etti:
“Hakaret eden kişi genellikle bunu yapacağı kişiyi seçerken kendisinden fiziksel ya da duygusal
olarak daha zayıf veya statü olarak daha aşağıda birini seçer. Çünkü kendisinden daha zayıf
olarak gördüğü karakterin karşı koyamayacağını düşündüğü için böylece kendi içinde yaşadığı
yetersizlik hislerinin açığa çıkmayacağından emin olur ve kendini daha güçlü hisseder. İşte
doğada güçlü olanın zayıf olanı ezme psikolojisinin altında yatan en basit, temel neden budur.
Kişi kendisini ne kadar yüksekte görürse oradan düşmesi o kadar can yakacağından
düşmemek için her türlü yola başvuracaktır. Psikolojide narsizm olarak adlandırılabilecek bu
durumun asıl sorumlusu aslında hakaret eden kişi olmayabilir. Toplum, aile, sosyal çevre
kişinin bu narsizmin beslenmesinde büyük rol oynar. Beklentiler büyüdükçe kişi bu beklentileri
karşılayabilmek adına kendisini şişirecektir. Tıpkı bir balon gibi. Fakat bir balon ne kadar fazla
şişerse patladığında da o kadar fazla ses çıkarır. Her insanın yaşamda kendisine bir rol
bulabilmesi için bir miktar narsizme ihtiyacı vardır. Yeterli dozda narsizm kişiyi ve
çevresindekileri iyi hissettirir fakat aşırı dozda olduğunda ise çevresinde oldukça rahatsızlık
hisleri uyandıracaktır. Ormanlar kralı/kraliçesi olan narsist aslan kendisini ve ortamını korumak
için öyle güçlü kükrer ki kim varsa etrafında kaçacak delik arar. Bir korku imparatorluğuna
dönüşen dünyasında ise bir o kadar da yalnız kalmıştır.”
YALNIZLIK EMPATİYİ YOK EDİYOR
Yalnızlığın empati yeteneğini yok edeceğini vurgulayan İGÜ Psikoloji Bölümü Öğr. Üy. Dr.
Onur Okan Demirci, “Karşısındakinin duygularını ve hislerini anlayamaz ve karşısındakini
ezerken de hiçbir şey hissetmez. Ona göre her zaman o haklıdır. Narsistik bir dürtü ile
gerçekleştirilen hakaret karşı tarafı sindirmeye yöneliktir. Galip geldiğini düşünen narsist kişi
ise güçlü ve haklı olduğunu düşünerek hayatına yalnız bir şekilde devam eder” dedi.
BAŞ VE BOYUN KANSERLERİ SEMİNERİ DÜZENLENDİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları
İşletmeciliği programı “Baş ve Boyun Kanserleri Semineri” başlıklı bir etkinlik düzenledi.
Semirner kapsamında Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç.
Dr. Murat Ulusan ve KBB Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serkan Orhan konuşmacı olarak yer
aldı.
Baş ve boyun kanserlerinin dünya genelinde görülme sıklığının 6’ncı sırada yer aldığını belirten
konuşmacılar, dünya genelinde ölümlerin %5’ine kanserin sebep olduğunu ifade etti.
Türkiye’de en sık gırtlak kanseri görüldüğünü vurgulayan Doç. Dr. Murat Ulusan, risk faktörleri
üzerinde durdu.
Baş ve boyun kanserleri, belirtileri, tedavi yöntemleri, kanserde sigaranın etkileri, meniere
hastalığı, biyonik kulak, KBB’de cerrahi işlem sonrası yaşam koşulları hakkında da bilgiler
veren konuşmacılar öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Basın Bülteni
29 Nisan – 3 Mayıs 2019

Prof. Dr. Mustafa Nizamlıoğlu başkanlığında Öğr. Gör. Ebru Cengiz, Öğr. Gör. Mehmet Çitekçi,
Öğr. Gör. Halil Türktemiz tarafından gerçekleştirilen seminerin sonunda konuşmacılara Öğr.
Gör. Ebru Cengiz tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.
‘ASLA PES ETME’ DİYEN SERHAT ERÖNAL İGÜ’DE
Yakınları ile gittikleri tatilde 16 yaşındayken sığ suya yaptığı atlayış sonucu duran kalbi suni
teneffüs ile çalıştırılan ancak, omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalye kullanmak zorunda
kalan Serhat Erönal (37), motivasyon konuşmacısı olarak İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin
konuğu oldu.
Yaşama azmi ve gösterdiği olağanüstü çaba ile dikkatleri çeken Serhat Erönal, 23 yıl önce
yaptığı atlayış sonucu suni teneffüs ile yaşama döndürüldü. Ancak, boynundaki omurlardan
ikisi kırılınca yaşamını tekerlekli sandalye ile sürdüremez, ellerini tam olarak kullanamaz hale
geldi. 10 yıllık tedavi ile ayağa kalkıp, 20'ye yakın adım atabilir hale gelen Serhat Erönal,
başarısız geçen kök hücre ameliyatı ardından ikinci kez felç geçirdi. Duran kalbi suni teneffüs
ile çalıştırılan,10 yıl içerisinde iki kez felç geçiren Serhat Erönal, tüm olumsuzluklara rağmen
'Asla Pes Etme' sloganını yaşam felsefesi haline getirerek, 'Yapamaz' denilen birçok aktiviteyi
gerçekleştirdi. 6 yıl önce Bodrum'da tanıştığı akademisyen eşi Yeşim ile sosyal medyayı çok
iyi kullanan, ödüllü YouTuber, aynı zamanda iki şirketi bulunan Serhat Erönal, tekerlekli
sandalye ile aikido yaptı. Kendisini, "Hayvanseverim, eğlenceliyim, komiğim, yüzücüyüm,
bilişimciyim, 1996 yılından bu yana omurilik felçlisiyim, girişimciyim, iyi bir sürücüyüm,
yaramazım, konuşmacıyım, ilham vericiyim, asla pes edilmemesi gerektiğini hatırlatanım" diye
tanımlayan Serhat Erönal, şimdiye kadar gokart, jetskiye de bindi, bugüne kadar özel aparatlar
taktırdığı 3 otomobil kullanan, ticaretle uğraşan, digital medya danışmanlığı, okul ve çeşitli
kurumlarda motivasyon konuşmacılığı yaptı.
Serhat Erönal, birkaç ay önce Mecidiyeköy'deki Oda Tiyatrosu'nun kurucusu ve yönetmeni
Kaan Erkam'ın teklifini kabul ederek haftada 1 gün sahneye çıkmıştı.
ÜNİVERSİTELERE DAVET
'Asla Pes Etme' sloganı ile uluslararası yaşam koçu olmayı, insanlara karşılaştıkları her türlü
zorlukları aşabilmeleri için ilham kaynağı olmayı hedeflediğini anlatan Erönal, İstanbul Gelişim
Üniversitesi Ergoterapi ve Toplumsal Rehabilitasyon Kulübü'nün davetine katılarak,
yaşamından kesitleri anlattı. Üniversitelilerin desteği ile sahneye tekerlekli sandalyesi ile çıkan
ve ilgi ile izlenen Erönal, konuşmasının sonunda uzun süre alkışlandı. Üniversitelilere bir
ağızdan "Asla Pes Etme” dedirten Serhat Erönal, şöyle konuştu:
"Çok Mutluyum, çok enerjik, güzel bir gün daha geçirdik. Tüm okulların üniversitelerden,
anaokullarına kadar gençlere dokunmaya bayılıyorum. YouTuber olarak içerik üretiyorum ama
göz temasına büyük önem veriyorum. Burada asla pes etmek benim için bir gurur kaynağı
büyük umut. Üniversiteye giremedim ama hayallerimden bir tanesiydi. Hayallerimden
vazgeçmedim. Liseyi bitirdikten sonra ellerimle kalem tutamadan, herkesle aynı sürede aynı
girdim, maalesef başarılı olamadım. Ama hayallerim uğruna çaba harcamaya devam ettim.
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Kazanamazsam da üniversitelere davetle gidiyorum. O gün dinlemek istediğim hocalar beni
dinliyor, Ben de bunu başarmış olmanın gururunu taşıyorum. "
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
"Sağlık Yatırımlarının Dünü, Bugünü ve Geleceği Hakkında Gençlerle Konuşuyor" Semineri,
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun katılımıyla İstanbul Gelişim
Üniversitesi’nde (İGÜ) gerçekleştirildi.
İGÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Nizamlıoğlu
başkanlığında, Öğr. Gör. Ebru Cengiz ve Öğr. Gör. Mehmet Çitekci’nin organize ettiği, “Sağlık
Yatırımlarının Dünü, Bugünü ve Geleceği Hakkında Gençlerle Konuşuyor” Semineri İstanbul İl
Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun katılımıyla İGÜ’de gerçekleştirildi. Seminere,
İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, ;İGÜ Rektörü Prof.
Dr. Burhan Aykaç, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Yüksel Barut,
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcıları, akademisyenleri ve öğrencileri
katıldı.
Gençlere hitap eden Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, konuşmasına özgeçmişinden bahsederek
başladı. Sağlıkta dönüşümün başından itibaren, 2003’den bugüne kadar hem yöneticilik hem
de mesleki hayatını sürdürdüğünü söyleyen Memişoğlu, vaktinin büyük bir kısmını yöneticiliğin
aldığını belirtti. Seminerde, sağlık alanında geçmişten günümüze yenilikler, yeni düzenlemeler
hakkında bilgi veren Memişoğlu, sağlık alanında yapılan yatırımlara dikkat çekerek, özellikle
yeni yatırımlarla gençlerin başarılarını yeni yatırım alanlarında daha verimli kullanmaları
konusunda beklentilerini ifade etti. Konuşmasına modern tıbbın ne zaman ve nasıl başladığını
anlatarak devam eden Memişoğlu, sağlık medeniyetinin temelinin İbn-i Sina ve onun eserleri
olduğuna vurgu yaparak batının rönesanstan sonra İbn-i Sina’dan alıp öğrendikleri ile
geliştiğini belirtti.
“HASTA HAKLARININ ÖNEMSENDİĞİ BİR SİSTEMDEYİZ”
Toplumun sağlığa bakış açısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Memişoğlu şöyle
konuştu:
“Bizim toplumumuz önce dinini ikinci olarak da sağlığı önemsiyor. Sağlıkta dönüşüm ile ne
yapıldı peki? Türkiye, birçok gelişmiş ülkenin 100 yılda yapabileceği bir dönüşümü çok kısa
sürede yaptı. Sağlıktaki en önemli değişiklik bence, hekimin etrafında dönen sağlık sistemi
hastanın etrafına alındı. Hastanın önemsendiği hizmet sunumunun önemsendiği bir sisteme
dönüştü. Hasta haklarının önemsendiği bir sistemdeyiz artık. Sağlıkçıya erişim mümkün, bu
da sağlıkta dönüşümün hedeflerindendi. 2012’ye kadar sağlıkta erişimi kolaylaştırdık,
hızlandırdık. 2012’den sonra yapısal değişikliklere yöneldik ve bunu da hala sürdürmekteyiz.”
Seminer sonunda öğrencilerin soruları yanıtlayan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal
Memişoğlu'na İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli
ve Rektör Prof. Dr. Burhan Aykaç tarafından plaket takdim edildi.

Basın Bülteni
29 Nisan – 3 Mayıs 2019

'GASTRONOMİ TURİZMİNDE TEMEL SERVİS TEKNİKLERİ KONFERANSI’ DÜZENLENDİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Bölümü "Gastronomi Turizminde Temel Servis Teknikleri" konulu sunumu yapması için
yiyecek-içecek sektöründe satış ve operasyon müdürü olarak görev yapan Oğuzhan Özkan’ı
konuk etti.
Konferansa İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. M.
Sevtap Aytuğ, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Doğan,
Gastronomi Bölüm Başkanı İsmail Hakkı Tekiner, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm
öğretim elemanları Öğr. Gör. Elif Z. Özer, Öğr. Gör. Tolgahan Tabak, Arş. Gör. Emel Çirişoğlu
ve öğrenciler katıldı.
Konferansın ilk bölümünde gastronomi turizmi, gastronomi turizminde servis teknikleri, otel ve
restoranlardaki servis düzeni, restoran yönetimi ve işleyişindeki farklılıkları, otel ve
restoranlarda kullanılan servis ekipmanları, uluslararası servis çeşitleri hakkında
öğrencilerimize önemli bilgiler veren Özkan, konferansın ikinci bölümünde ise öğrencilerimize
servis ve masa düzenini ve uluslararası servis usullerini uygulamalı olarak gösterdi.
Konferans sonunda İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı
Doç. M. Sevtap Aytuğ tarafından Oğuzhan Özkan’a plaket takdim edildi.
PROF. DR. AUODE, ‘MODERN SİYASAL DÜŞÜNCE’ DERSİNİN KONUĞU OLDU
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) ve Türk Tarih Kurumu iş birliğiyle düzenlenen 5'inci
Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu katılımcılarından Prof. Dr. İbrahim Aoude, İGÜ Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri ile bir araya geldi.
Hawaii Üniversitesi Etnik Çalışmalar Bölümünden konferansa katılan Prof. Dr. Ibrahim Aoude,
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri ile bir araya geldi. Modern Siyasal
Düşünce dersi kapsamında Filistin kökenli Amerikalı düşünür Edward Said’in eserlerine
gönderme yaparak oryantalizm teorisini öğrencilerle tartıştı.
Bir sosyal teori olarak post sömürgeciliğin tanımı ile başladığı sunumunda, oryantalizm
kavramının köken itibariyle Edward Said’in aynı isimdeki eserinden geldiği bilgisini verdi.
Auode sunumda şöyle konuştu:
“Oryantalizm batı toplumları tarafından Orta Doğu, Asya ve Kuzey Afrika ülkeleri ile ilgili olarak
kullanılan bir kavram. Oryantalistler için Doğu toplumları yeterince gelişmiş durumda olmadığı
için Batı toplumlarının temel amacı onları uygarlaştırmak. Ancak öte yanda, akademi de dahil
olmak üzere Batı toplumlarının kimliği de Doğuya takındıkları tutum üzerinden inşa olmakta.”
Oryantalizm konusunu Filistin sorunuyla ilişkilendiren Filistin asıllı Prof. Dr. Auode, İGÜ
öğrencilerine Said’in eserleri Filistin Sorunu ve Medyada İslam kitaplarını okumalarını tavsiye
etti. Sunumun sonunda öğrencilerin İsrail – Filistin çatışması ve ABD – Türkiye ilişkileri ile ilgili
de soruları yanıtladı.

