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Prof. Dr. Çakmak 3 Temmuz kutlamalarına katıldı 

 



Prof. Dr. Çakmak 3 Temmuz 

Kutlamalarına Katıldı 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Milli Mücadele Hareketi için Erzurum’a 

gelişinin 100. yıldönümü törenlerle kutlandı. 

 

Kutlama töreni Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 Temmuz 1919‘da Erzurum’da karşılandığı 

İstanbulkapı semtinde başladı. 

 

Atatürk’ün kente gelişini temsil eden Türk bayrağının karşılanması törenine Erzurum 

Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Teknik 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, 9. Kolordu Komutanı Tümg. Veli 

Tarakcı, Jandarma Bölge Komutanı Tümg. Ahmet Hacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet 

Aslan, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve AziziyeBelediye Başkanı Cevdet 

Orhan’ın yanı sıra çok sayıda gazi, öğrenci ve vatandaş katıldı. 

 

Yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan Havuzbaşı’na kadar yürüyen tören heyeti, 

burada AtatürkAnıtı’na çelenk bıraktı. 

 

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in 3 Temmuz’un önemine binaen 

yaptığı konuşmanın ardından bar ekibi ve mehteran gösterileriyle program sona erdi. 

 

3 Temmuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Milli Mücadele Hareketi için Erzurum’a gelişinin 

100. yıldönümü ilde çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam edilecek 
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http://beyazgazete.com/yerel/erzurum/palandoken/
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kutlamalarına katıldı 

 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele Hareketi için Erzurum'a gelişinin 100. 

yıldönümü törenlerle kutlandı. 
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İstanbulkapı semtinde başladı. 
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Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Bülent Çakmak, 9. Kolordu Komutanı Tümg. Veli Tarakcı, Jandarma Bölge Komutanı Tümg. Ahmet 

Hacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve 

Aziziye Belediye Başkanı Cevdet Orhan'ın yanı sıra çok sayıda gazi, öğrenci ve vatandaş katıldı. 

Yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan Havuzbaşı'na kadar yürüyen tören heyeti, burada Atatürk 

Anıtı'na çelenk bıraktı. 

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in 3 Temmuz'un önemine binaen yaptığı 

konuşmanın ardından bar ekibi ve mehteran gösterileriyle program sona erdi. 

3 Temmuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele Hareketi için Erzurum'a gelişinin 100. 

yıldönümü ilde çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam edilecek. – ERZURUM 

https://www.haberler.com/mustafa-kemal-ataturk/
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Tümg. Ahmet Hacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Palandöken Belediye Başkanı 

Muhammet Sunar ve Aziziye Belediye Başkanı Cevdet Orhan’ın yanı sıra çok sayıda gazi, 

öğrenci ve vatandaş katıldı.  

Yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan Havuzbaşı’na kadar yürüyen tören heyeti, burada Atatürk 
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Dil becerileri zekâ oyunları ile geliştirilecek 

Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi Türkçe Öğretmeni Uzm. Dr. Hatice Çelik’in 

yürütücülüğünde Atatürk Üniversitesi’nin desteği ile düzenlenen “Dil Becerilerini Geliştiren Zekâ 

Oyunlarının Türkçe Öğreniminde Kullanımı ve Tasarımı” adlı projenin açılış programı Atatürk 

Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.  

Proje Yürütücülüğünü Uzm. Dr. Hatice Çelik’in yaptığı ve dil becerilerini, düşünme ve hayal gücünü 

geliştiren, eğlenerek öğreten zekâ oyunlarının Türkçe öğretiminde nasıl kullanılabileceğine ilişkin 

yöntem ve yaklaşımları sunmayı, aynı zamanda öğretim materyali geliştirme ve özgün öğrenme 

teknikleri ile kaliteli eğitim uygulamaların ortaya çıkış potansiyelini artırmayı hedefleyen projenin 

açılış programında Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak bir konuşma yaptı. 

Prof. Dr. Çakmak konuşmasında; “Anaokulundan üniversiteye kadar uzanan eğitim sürecinde bizim 

temsil ettiğimiz üniversite kesiminde misafir ettiğimiz gençlerimizin bir kısmının dil becerilerinin 

gerektiği kadar gelişmediğini ve kendilerini ifade etmekte sıkıntılar yaşadıklarını görüyoruz. Bizler 

gençlerimizi eğitirken hangi metodolojileri kullanmalıyız sorusunu sıkça kendimize sormalıyız. Eğitim 

alanında yapılan her projenin önemli olduğunu düşünürken özellikle öğrenme mekanizmasının 

değiştiği ve oyunların gençlerimizin hayatlarının bir parçası olduğu günümüzde zeka oyunlarını 

kullanarak Türkçe eğitimi ve dil becerilerini nasıl geliştirebiliriz sorusundan ortaya çıkan bu projenin 

çok değerli olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı
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"Dil becerilerini geliştiren zeka oyunları" projesi Erzurum'da, 4005 TÜBİTAK Yenilikçi Eğitim 

Uygulamaları kapsamında desteklenen "Dil becerilerini geliştiren zeka oyunlarının Türkçe 

öğreniminde kullanımı ve tasarımı" konulu proje uygulamaya konuldu 

 

Erzurum'da, 4005 TÜBİTAK Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında desteklenen "Dil becerilerini 

geliştiren zeka oyunlarının Türkçe öğreniminde kullanımı ve tasarımı" projesi uygulamaya konuldu.  

Erzurum Teknik Üniversitesinden (ETÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, 4005 TÜBİTAK Yenilikçi Eğitim 

Uygulamaları kapsamında başvuru yapılan 145 proje içinde desteklenmesine karar verilen 19 

projeden biri olan "Dil becerilerini geliştiren zeka oyunlarının Türkçe öğreniminde kullanımı ve 

tasarımı" konulu projenin uygulamaya konulması dolayısıyla Atatürk Üniversitesinin destekleriyle 

Nenehatun Kültür Merkezi’nde program düzenlendi.  

Açıklamada, dil becerilerini, düşünme ve hayal gücünü geliştiren, eğlenerek öğreten zeka oyunlarının 

Türkçe öğretiminde nasıl kullanılabileceğine ilişkin yöntem ile yaklaşımları sunmayı, aynı zamanda 

öğretim materyali geliştirme ve özgün öğrenme tekniklerinin yanı sıra kaliteli eğitim uygulamalarının 

ortaya çıkış potansiyelini artırmayı hedefleyen söz konusu projenin yürütücülüğünü Remzi Sakaoğlu 

Bilim ve Sanat Merkezi Türkçe öğretmeni Uzman Dr. Hatice Çelik’in yaptığı aktarıldı.  

Görüşlerine yer verilen ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak şunları kaydetti: 

"Anaokulundan üniversiteye kadar uzanan eğitim sürecinde ve temsil ettiğimiz üniversitedeki 

gençlerimizin bir kısmının dil becerilerinin gerektiği kadar gelişmediğini ve kendilerini ifade etmekte 

sıkıntılar yaşadıklarını görüyoruz. Bizler gençlerimizi eğitirken hangi metodolojileri kullanmalıyız 

sorusunu sıkça kendimize sormalıyız. Eğitim alanında yapılan her proje çok önemlidir. Özellikle 

öğrenme mekanizmasının değiştiği ve oyunların gençlerin hayatının parçası olduğu günümüzde zeka 

oyunlarını kullanarak Türkçe eğitimi ve dil becerilerini nasıl geliştirebiliriz sorusundan ortaya çıkan bu 

projeler çok değerli." 



 

 


