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TED Polatlı Kolej� 8, 11 ve 12. sınıf öğrenc�ler�m�z, mezun
öğrenc�ler�m�zle b�r araya geld�ler. Mezun
öğrenc�ler�m�z, 8, 11 ve 12. sınıf öğrenc�ler�m�ze süreçtek�
tecrübeler�nden bahsett�ler. Öğrenc�ler�m�z merak
ett�kler�n� sorarak akıllarındak� soruların cevaplarını
öğrend�ler.

TED Polatlı Kolej� 12. sınıf vel�ler�m�zle okul �darem�z,
PDR öğretmen�m�z ve tüm ders öğretmenler�m�z�n
katıldığı b�r toplantı gerçekleşt�rd�k. Toplantımızda
öğrenc�ler�m�z�n akadem�k durumları ve yaklaşan YKS
�le �lg�l� vel�ler�m�ze b�lg�ler verd�k.

Let’s Wear An�mal Masks!
TED Polatlı Kolej� Özel İlkokulu 2. sınıf öğrenc�ler�m�z uzaktan
eğ�t�m İng�l�zce ders�nde “What’s great about mak�ng th�ngs?”
ün�te kel�meler�n� pek�şt�rmek �ç�n seçt�kler� canlıların
maskeler�n� tasarladılar. 

TED Polatlı Kolej� Özel İlkokulu 2-A
sınıfı öğrenc�ler� sınıf öğretmenler�
�le b�rl�kte tüm anneler�n Anneler
Gününü kutluyor. “B�r anne tüm
dünyayı değ�şt�reb�l�r.”

Flowers for you! 
TED Polatlı Kolej� Özel Anaokulu 5 yaş öğrenc�ler�m�z İng�l�zce
ders�nde Anneler Günü �ç�n ç�çek buketler� hazırladılar. 
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TED Polatlı Kolej� Özel İlkokulu 4/A ve 4/B sınıfı öğrenc�ler�
matemat�k ders�nde açı ve çeş�tler�n� öğrend�ler. Standart
olmayan açıölçerler�n� yaptılar. Yaptıkları açıölçerler�yle,
ver�len açıları ölçtüler, standart ölçme b�r�mler�n�n
gerekl�l�ğ�n� öğrend�ler. Kolejl�ler yaparak, yaşayarak,
eğlenerek öğrenmeye devam ed�yorlar.

My face when I see my mother
TED Polatlı Kolej� Özel Anaokulu 4
yaş öğrenc�ler�m�z�n İng�l�zce
ders�nde Anneler Günü �ç�n
hazırladıkları sevg� ve mutluluk
dolu “Annem� görünce ben”
emoj�ler�..

Tam Eğ�t�m Burslu (TEB)
öğrenc�ler�m�zle bayramlaşma

tören�m�z� gerçekleşt�rd�k.



19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençl�k ve Spor Bayramı
kutlama tören�m�zden...
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TED Polatlı Kolej� öğretmen, öğrenc� ve vel�ler�m�z�n yoğun
katılımıyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençl�k ve Spor
Bayramı tören�m�z� onl�ne olarak gerçekleşt�rd�k.

TED Polatlı Kolej�
a�les� olarak 19
Mayıs’ta geleceğ�m�z
gençler�m�z�n
yanında aydınlığa
yürüyoruz.
Okulumuz HelpSteps 

hesabında b�r�ken adımlarımızı TED sağduyu
kampanyasına madd� olanakları kısıtlı öğrenc�lere burs
sağlanması �ç�n aktarıyor ve s�zler� de Help Steps
uygulamasını �nd�r�p kampanyaya destek vermeye davet
ed�yoruz.
TED’l� Olmak Ayrıcalıktır!

TED Polatlı Kolej� Özel İlkokulu 2-A sınıfı öğrenc�ler� sınıf
öğretmenler� �le matemat�k ders�n� akt�f öğrenme �le
gerçekleşt�r�yor. Yaparak - yaşayarak öğrenmeler uzun
sürel� belleğe yerleş�yor. Dersler unutulmuyor.

TED Polatlı Kolej� Özel İlkokulu 4/A ve 4/B sınıfı
öğrenc�ler� matemat�k ders�nde açı ve çeş�tler�n�
öğrend�ler. Kolejl�ler yaparak, yaşayarak, eğlenerek
öğrenmeye devam ed�yorlar.

22 Mayıs 2021 Cumartes� günü saat 10.00'da
başlayacak "Kapıların Ardındak� Hayaller" temalı
TEDxBodrum günler� etk�nl�ğ�nde öğrenc�m�z
Yaşar Efe KANAT saat 11.45'te "Hayal m�, hak�kat
m�, yoksa geçm�ş m�?" �s�ml� TEDx konuşma
yapmıştır.



XII. TED ELT Conference
Full Speed Ahead: The Present �s Already Past  22nd Century Sk�lls 
 21-22 May, 2021
TED Genel Merkez� Yabancı D�ller Müdürlüğü tarafından TED
Okullarında görev yapan İng�l�zce öğretmenler�n�n meslek�
gel�ş�mler�ne yönel�k bu yıl 12.s� çevr�m �ç� olarak düzenlenen
TED ELT (Engl�sh Language Teach�ng) Konferansı konuşmacı
olarak Carol Read ve Soph�a Mavr�d�’y� ağırladı. 
TED Okulları İng�l�zce öğretmenler�n�n sunumları, workshoplar
ve panellerden oluşan bu �lham ver�c� konferansta kurumumuz
Yabancı D�ller Zümre Başkanı Sn. Cansu Karakuş, İng�l�zce
öğretmenler�m�z Sn. Göksel�n Gökşen ve Sn. Aykut Uçkan da
yer�n� aldı. Öğretmenler�m�z�n meslek� gel�ş�mler�n� da�ma
destekleyen TED Genel Merkez� Yabancı D�ller Müdürlüğüne
teşekkürler�m�z� sunuyoruz.
TED’l� Olmak Ayrıcalıktır!
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TED Polatlı Kolej� Özel Anaokulu öğrenc�ler� Dünya
Med�tasyon Günü’nü yoga ve med�tasyon yaparak
kutladılar.

TED Polatlı Kolej� Özel Anaokulu bahar
şenl�ğ� yaptı.
M�n�k kolejl�ler bahar şenl�ğ�ne dans
etk�nl�kler�yle başlayıp daha sonra
�sted�kler� atölyelerde etk�nl�klere
katılım sağladılar.

F�nger Puppets
TED Polatlı Kolej� Özel Anaokulu 5 yaş
öğrenc�ler�m�z�n İng�l�zce ders�nde
hazırladıkları ç�ftl�k hayvanları temalı
parmak kuklaları…
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What do you see?
TED Polatlı Kolej� Özel Anaokulu 5 yaş
öğrenc�ler�m�z İng�l�zce ders�nde ger� dönüşüm
malzemeler� kullanarak dürbünler hazırladılar ve
gördükler� hayvanları söyled�ler.

Önceki
Bültenlerimiz

TED Polatlı Kolej� Özel İlkokulu 2-A sınıfı öğrenc�ler� Hayat
B�lg�s� ders�nde  "Doğada Hayat" ün�tes� kapsamında kend�
b�tk�ler�n� ek�p b�r hafta boyunca gerekl� şartları sağlayıp
büyümeler�n� gözlemled�ler.  O kadar güzel b�r duygu k�
heyecanla toprağa ek�p ürünler�n� almayı bekl�yorlar.  Doğayı,
dokunarak - keşfederek - gözlemleyerek öğren�yorlar.

https://www.tedpolatli.k12.tr/wp-content/uploads/2020/12/TED-Polatli-Koleji-E-Bulten.pdf
https://www.tedpolatli.k12.tr/wp-content/uploads/2020/12/Aralik-E-Bulten.pdf
https://www.tedpolatli.k12.tr/wp-content/uploads/2021/01/Ocak-E-Bulten.pdf
https://www.tedpolatli.k12.tr/wp-content/uploads/2021/03/Subat-E-Bulten.pdf
https://www.tedpolatli.k12.tr/wp-content/uploads/2021/03/Mart-E-Bulten.pdf
https://www.tedpolatli.k12.tr/wp-content/uploads/2021/04/Nisan-E-Bulten.pdf


SINAV ÖNCESİ 
          Özell�kle son hafta beslenmene d�kkat et. Sağlıklı ve
dengel� beslen, dışarıdan ve b�lmed�ğ�n yerlerden herhang�
b�r şey yememeye gayret göster.
          Uykunun d�kkat �ç�n öneml� olduğunu unutma. Son hafta
sınav �ç�n yatacağın saatte yatıp kalkacağın saatte kalk.
Uyku saat�n� sınava hazırla!
          Egzers�z yap, en az 30 dak�ka yürüyeb�l�rs�n. Toprakta
çıplak ayakla yürümen�n gerg�nl�ğ� aldığına da�r b�lg�ler var. 
          Sınav konularına �l�şk�n son hazırlıklarını tamamla!
SINAVA GİDERKEN 
          TC K�ml�k Belgen� yanına almayı unutma. Sınav g�r�ş
belgen� sınav günü okuldan alab�l�rs�n. E okul üzer�nden
sınav g�r�ş belgen� göreb�l�rs�n.
          G�derken yanına en az 2 tane yumuşak uçlu, s�yah kurşun
kalem, yumuşak güzel s�len b�r s�lg�, kalemtıraş almayı
unutma! D�lersen yanına su, peçete ve dezenfektan da
alab�l�rs�n.
          Sınav olacağın okula çok erken ve çok geç g�tme. G�tme
mesafe ve süren� ölçmek �ç�n okuluna sınav önces� g�d�p b�r
kontrol edeb�l�rs�n. Ayrıca rahat kıyafetler g�ymey� terc�h
edeb�l�rs�n.
          Sınava g�rmeden tuvalet �ht�yacını g�der. D�k b�r duruş
serg�le ve kend�ne hazırım, el�mden gelen�n en �y�s�n�
yapmaya hazırım de.
SINAV ESNASINDA 
          Kend�ne güven. B�ld�ğ�n şey� unutmazsın. Bedensel ve
f�z�ksel koşullar b�ld�ğ�n� unutturamaz.
          Kaygının normal olduğunu unutma! Kaygının arttığını
düşündüğünde doğru nefes al, nefes egzers�z� yap! Beden�n�n
alarm s�stem�ne teşekkür et ( Bana yardımcı olduğun �ç�n
teşekkür eder�m. Ama ş�md� �z�n ver soruları çözeceğ�m).
          Bu soru zor gözüküyor, bu konuyu yapamıyorum zaten
geçey�m g�b� düşüncelere g�rme. Yapamadığın soruda
takılma, ona �şaret koy. Zamanın kalırsa ger�ye dönüp
bakab�l�rs�n. Buna turlama tekn�ğ� d�yoruz.
          D�kkat�n�n düştüğünü ve odaklanamadığını
düşündüğünde DUR! D�k b�r poz�syon al, duruşun nasıl
h�ssedeceğ�n� bel�rler. Nefes egzers�z� yap, uzunca burundan
al, nefes�n hareket�n� h�sset ve daha kısa sürede ver. Sınav
salonunda göreb�ld�ğ�n 3 nesne seç. Bu nesneler�n kend�
�ç�nden �sm�n� söyle. Tekrar nefes al. Hazırım, başlayab�l�r�m
de ve başla! D�kkat�n� toplamak �ç�n harcadığın 1-2 dak�ka
sen�n sınav sürec�nde daha d�kkatl� ve hızlı olmanı
sağlayacaktır.
Başarılar :)

PDR'DEN NOTLAR
KİTAP ÖNERİSİ

SANAT
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Sanat eserler� genell�kle tekt�r ve eş� yoktur. Leonardo Da V�nc� b�rden fazla Mona L�sa ç�zmem�ş ya da
Orhan Vel� �k� tane İstanbul’u D�nl�yorum ş��r� yazmamıştır. Zanaat eserler� �se b�rden fazladır ve �stend�ğ�
zaman sayısı arttırılab�l�r. Hatta b�r zanaatkârın yaptığı şey� b�r başka zanaatkâr da kolaylıkla yapab�l�r.
Bu sebeple de zanaatte pek de fazla özgünlükten söz ed�lemez ve b�rb�r�n�n tamamen aynı olan eserler
ser� b�r şek�lde üret�leb�l�r. Dolayısıyla sanatta öneml� kavramlar olan or�j�nal ve kopyadan, zanaatte
bahsed�lmez.
Sanatta yaratıcılık öneml� rol oynarken, zanaatte yaratıcılığa gerek yoktur ama eğ�t�m ve ustalık öneml�
role sah�pt�r.
Sanat eserler� kend�ne özgüdür ve her sanatçının kend�ne has b�r tarzı vardır. Zanaatte �se aynı şeyler�n
sürekl� olarak yen�ler� yapılır. Mesela Gaz�antep’tek� bakırcılara farklı senelerde g�tt�ğ�n�zde aynı
ürünler� bulab�l�rs�n�z. Çünkü zanaatkârlar ürünler satıldıkça aynılarını tekrar yapmaktadırlar.
Sanatçı eserler�n� meydana get�r�rken h�sler�ne göre hareket eder ve gerek�rse eser�n� değ�şt�r�r.
Zanaatkar �se bel�rl� b�r plan ve program dah�l�nde eserler�n� meydana get�r�r.
Sanat eser�n�n yapılmasının ana amacı güzell�k ve estet�kken, zanaatçı eser�n� b�r fayda sağlamak ve
para karşılığı satmak �ç�n meydana get�r�r.
Sanat eser� para �ç�n yapılmaz, ancak zanaat eser�n�n yapılış amacı para kazanmaktır. Zaten
zanaatkârlık b�r meslekt�r ve bu sebeple de zanaatçı doğal olarak para kazanmayı hedefler. 

B�r k�ş�n�n zanaatkâr olarak adlandırılab�lmes� �ç�n el becer�s� gerekt�ren b�r ürünü üretmes� gerek�r.
Yan� böyle b�r ürünü sadece satan ama üretmeyen k�ş�ye zanaatkâr den�lemez.
Ahşap oyma ustası, kumaş boyacısı, taş ustası, terz�, dem�rc� ve s�lah ustası zanaatkârlara örnek olarak
göster�leb�l�r.
Zanaatkârlık �nsanoğlunun �lk taş aletler�n� yapması �le başlamıştır.
Sanat anlık b�r şöhret elde etme �ş� değ�ld�r ve b�r k�ş�n�n sanatçı olarak anılab�lmes� �ç�n kalıcı olması
gerekmekted�r. Bu anlamda sanatçı den�ld�ğ�nde b�z�m �lk aklımıza gelen �s�mlerden bazıları Pablo
P�casso, F�kret Mualla, M�mar S�nan, Ab�d�n D�no, İbrah�m Çallı, Van Gogh, Salvador Dal�, Auguste Rod�n,
Leyla Gencer, Pavarott� ve Mar�a Callas’tır. Pek�, sanatçı den�ld�ğ�nde s�z�n �lk aklınıza gelen �s�mler
hang�ler�? Ya da medyada sıkça gördüğümüz �s�mlerden bazılarına sanatçı d�yeb�l�r m�y�z?

Sanat Ned�r?
Öncel�kle sanatın ne anlama geld�ğ� �le başlayalım. Sanat, �nsanların hayal dünyasında yer alan güzell�kler�,
duygularını, düşünceler�n�, yaşadıklarını ya da h�ssett�kler�n� görsel, b�ç�msel ve sözel yöntemlerle �fade
etmes�d�r. Ş��rler, res�mler, opera parçaları ya da heykeller sanat eserler� arasında sayılab�l�r. Günümüzde
b�rkaç şarkısı olan k�ş�lere de sanatçı den�lmekted�r. Ancak elbette b�r sanat eser� ortaya çıkarmak ve sanatçı
olarak anılab�lmek bu kadar kolay değ�ld�r. 
Zanaat Ned�r?
İnsanların maddeye olan �ht�yaçlarını g�dermek �ç�n yapılan, eğ�t�m, becer�, deney�m ve ustalık gerekt�ren
�şlere �se zanaat den�lmekted�r. Mob�lya ustalığı, ayakkabı ustalığı, kuyumculuk, terz�l�k, marangozluk,
bakırcılık ve çömlekç�l�k zanaata örnek olarak ver�leb�l�r. El becer�ler� ve ustalıkları sebeb�yle tar�h boyunca
öneml� b�r yere sah�p olan zanaatkârların sayısı, ser� üret�m�n bu denl� arttığı günümüzde ne yazık k�
azalmıştır. 
Sanat ve Zanaat Arasındak� Farklar Nelerd�r?
Sanat ve zanaatın anlamlarından sonra sıra geld� bu �k� kavram arasındak� farkların neler olduğuna. Aşağıda
s�z�n �ç�n derled�ğ�m�z farkları okuduktan sonra sanat ve zanaatı kolaylıkla ayırt edeb�leceks�n�z.

Tüm bu farklılıklara karşın sanat ve zanaat arasında benzerl�kler de vardır. B�l�nen en öneml� benzerl�k �se
her �k�s�n�n de yetenek gerekt�rmes� ve el emeğ� olmasıdır. Ayrıca hem sanat hem de zanaat becer� gerekt�r�r
ve y�ne her �k�s�n�n de temel�nde tasarım yatmaktadır. 
Sanat ve Zanaat Hakkında B�l�nmes� Gerekenler

LGS’YE BİR ADIM KALA 
ÇÖPLÜK

          Çöplükte ne bulacağınızı asla b�lemezs�n�z…” �fades�yle
başlayan eser, çöplükte yaşayan ve hayatta kalmaya çalışan
Raphael adlı çocuğun çöpler� karıştırırken b�r çanta bulması ve
çantayı bulduktan sonra arkadaşlarıyla yaşadığı maceraları konu
almaktadır. Olaylar Raphael, Raphael’�n yakın arkadaşı Gardo,
onlar g�b� çöplükte yaşayan ve yaşadığı yer sebeb�yle Sıçan lakabını
almış çöp toplayıcı çocuklar arasında geçmekted�r.

          2011 yılında Guard�an Çocuk Edeb�yatı Ödülü alan eser,  çöp toplayıcı çocukların
yozlaşmış dünyaya karşı verd�ğ� mücadeley� etk�ley�c� b�r şek�lde �şlem�şt�r. Üç çocuk,
para ve gücü el�nde bulunduran düzene karşı savaş açmıştır. Eser, yet�şk�nler�n
sağlayamadığı toplumsal adalet� çocuklar aracılığıyla sağlamaya çalışmıştır. Eserde
anlatıcılar aynı zamanda olay kahramanı olarak söz almış ve bölümler�n her b�r� farklı
k�ş�ler tarafından d�le get�r�lm�şt�r. Anlatılanlar her ne kadar b�zden uzakta geçse de
yolsuzluk, adalets�zl�k ve yoksulluk tüm �nsanlığın ortak derd� olduğundan okuyucuyu
etk�lemekted�r. K�tapta aynı zamanda merak duygusu sürekl� canlı tutulmuştur.
S�nemaya uyarlanan ve y�rm� beş d�le çevr�len k�tap, her ne kadar çocuk edeb�yatı
ürünü olarak görülse de yet�şk�nlere de h�tap etmekted�r.
          Key�fl� okumalar…



          1997 yılında or�j�nal PlayStat�on üzer�nde çıkış yapan Gran Tur�smo,
yarış oyunlarına olan bakışı değ�şt�rm�şt�. Hem görsel hem de mekan�ksel
anlamda olab�ld�ğ�nce gerçekç� b�r tecrübe yaratmak �steyen oyunun f�z�k
motoru da o dönemler�n en d�kkat çek�c� teknoloj�ler�nden b�r� olmuştu.
Aradan geçen 24 yılın ardından hak ett�ğ� yere ulaşan Gran Tur�smo, artık
resm� b�r Ol�mp�k spor oluyor.
           Uluslararası Ol�mp�yat Kom�tes� (IOC),  yayınladığı açıklama �le
düzenlenecek �lk Sanal Ol�mp�yatlar kategor�s�ne Gran Tur�smo'yu da
aldığını açıkladı. B�s�klet, kürek ve beyzbol g�b� sanal ortamda oynanab�len
turnuvaların b�r kısmı da Ol�mp�yat Kom�tes� tarafından l�sanslanmış
durumda. Bu sanal turnuva 13 Mayıs'ta başlayarak 23 Haz�ran'a kadar
sürecek.
            Uluslararası Ol�mp�yat Kom�tes�’nden gelen resm� açıklama şu şek�lde:
"Sanal Ol�mp�yatlar, benzers�z d�j�tal b�r etk�nl�k tecrübes� yaratmak �ç�n
tasarlandı. Böylece yen� �zley�c�lere d�rekt olarak Ol�mp�yat h�ss� yaşatmayı
başarab�leceğ�z."

            Karanlık fabr�ka yöntem�, üret�m sürec�n�n kr�t�k kısımlarında daha
fazla otomasyona dayanır. Aynı zamanda üret�m sürec�n�n, �nsanlar
fabr�kadan ayrıldıktan sonra da devam edeb�lmes� sağlanır. Bu şek�lde
�malatta devamlılık sağlanırken, aynı ürün kal�tes�nde sab�t b�r üret�m
çıktısı elde ed�lmekted�r. Karanlık üret�m bel�rl� b�r proses değ�l, b�r
üret�m metodoloj�s�d�r. Gerekl� otomasyon s�stemler�n�n sağlanmasıyla
b�rçok fabr�ka bu yöntem� �şletmes�nde uygulayab�l�r. Karanlık fabr�ka,
“l�ghts-out”, ışıksız olarak adlandırılsa da kullanılan otomasyon
s�stemler�yle üret�mde ışıkları kapatmaktan çok daha gen�ş b�r etk�ye
sah�pt�r. Personel kaynaklı katı ve sıvı atık oluşumunu, aydınlatma,
ısıtma ve havalandırma �ç�n gereken enerj� �ht�yacını, tekrarlanan ve
tehl�kel� görevlerde veya �ş kazalarında yaralanma ya da ölüm r�sk�n�
ortadan kaldırmakla beraber, �nsan kaynaklı üret�m hataları olmadığı
�ç�n ürün kal�tes�n� arttırmakta ve hatalı ürünlerden kaynaklı hammadde
atıklarını m�n�m�ze etmekted�r. Sanay� Devr�m�nden bu yana g�derek
artan otomasyon eğ�l�m�, teknoloj� alanındak� gel�şmelerle b�rl�kte
büyük b�r �vme kazanmıştır. Günümüzde en gel�şm�ş üret�m tes�sler�nde,
�nsanlardan daha fazla robotlara yer ver�lmeye başlanmıştır. İnsanlar
daha fazla yaratıcılık ve öngörü gerekt�ren görevlerle uğraşırken; daha
bas�t ve tekrarlayan görevler robotlar tarafından üstlen�lm�şt�r. Daha
fazla otomasyon ve er�ş�leb�l�rl�k sağlayan bu faal�yetler, "karanlık
fabr�ka" olarak b�l�nen yen� b�r üret�m metodoloj�s�n�n merkez�d�r.

  Karanlık fabr�ka, m�n�mum veya sıfır �nsan
müdahales� �le üret�m sağlayan, mak�neler�n
operatöre veya gözet�me �ht�yaç duymadan
otomat�k olarak çalışmasını hedefleyen b�r
üret�m yöntem�d�r.

SPOR BİLİM - TEKNOLOJİ
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TARİHTE BU AY

Yen� Ol�mp�yat Sanal Oyunlarında Gran  Tur�smo'da Yer Alacak Karanlık Fabrika

          20 Ek�m 1921 tar�h�nde Fransa �le �mzalanan Ankara Antlaşmasına göre Hatay, Türk toprakları dışında kalmış ve Hatay’da özerk b�r
yönet�m kurulmuştur. 1936 yılında Fransa, Sur�ye’ye bağımsızlığını verm�ş, fakat buradan çek�l�rken Hatay'ın durumu hakkında herhang� b�r
açıklık get�rmem�şt�r. Bu durumda Hatay sank� Sur�ye'n�n toprağıymış g�b� görünmüştür. Bunun üzer�ne Türk�ye M�lletler Cem�yet�'ne
başvurarak Sur�ye g�b� Hatay'ın da bağımsız olmasını �stem�şt�r. Başta Fransa buna yanaşmamış, Türk hükümet� �se  sınıra asker yığmaya
başlamıştır. Fakat Avrupa'da savaş tehl�kes�n�n başlaması ve boğazların Türk�ye'n�n el�nde olması, Fransa'nın yumuşamasına sebep olmuş ve
2 Eylül 1938’de yapılan seç�mlerde  40 m�lletvek�ll�ğ�nden 22's�n� Türkler kazanmış, bu seç�mle kurulan mecl�s bağımsızlığını �lan etm�ş ve
Hatay Cumhur�yet� adını almıştır. İlk cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, �lk mecl�s başkanı da Abdulgan� Türkmen olmuştur. Bu durum 10 ay
sürmüş ve Hatay Mecl�s� 10 ay sonra  anavatana katılma kararı almıştır. 29 Haz�ran 1939

HATAY'IN ANAVATANA KATILMASI
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