
 

 

 

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 

Mustafa Kemal Paşa Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için 
İstanbul’dan Samsun'a 19 Mayıs 1919 günü geldi. Samsun'dan Amasya'ya, 
oradan Erzurum'a ve Sivas’a gitti. Sivas ve Erzurum'da kongreler topladı. 
Mustafa Kemal Paşa egemenliğin ulusta olduğuna inanıyordu. Bu inançla 
“Ulusu yine ulusun gücü kurtaracaktır. Tek bir egemenlik vardır, o da ulusal 
egemenliktir” diyordu. Yurdun dört bir yanından seçilip gelen temsilciler, 
milletvekilleri, Ankara'da 23 Nisan 1920 günü toplandılar. 
  

23 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisi'nin açılış günüdür. Her 23Nisan günü 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı birlikte kutlarız. 

 
      Ulusal Egemenlik; Ulusu meydana getiren insanların, yönetme yetkisini 

bütünüyle elinde bulundurmasıdır. 

Atatürk, geleceğin büyükleri olan çocuklara büyük önem vermiştir. 
Millet Meclisi bu günü, Ulusal Egemenlik Bayramı ilan ederken, Atatürk 
çocukları unutamazdı. Yarın bu memleketin yönetimine gelecek çocuklar iyi 
yetişmeliydi. Çocuklar, onun düşüncesinde büyük değer taşıyordu. Bu 
nedenle Atatürk, ulusal egemenlik bayramı olan 23 Nisan gününü Türk 
çocuklarına bayram olarak armağan etti. 

 

 
 

23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda neler yapılır: 
  
*  23 Nisan, bayram olarak büyük bir neşe içinde kutlanır. Kentte,     
   köyde okullar alanlarda toplanır, törenler yapılır. Herkes en güzel   
   giysilerle bu törene katılır. 
*  Sınıflar süslenir, sergiler açılır, eğlenceli yarışmalar yapılır. 
*  Dünya çocuklarının törenlere katılımı sağlanır. 
*  Radyo ve televizyonlarda çocuk koroları konserler verir. 
*  Tiyatrolarda çocuklara ücretsiz gösteriler sunulur. 
*  Fakir çocuklar sevindirilir. 
 



23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet 

Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. 

Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına 

karar vermiştir. 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin  

23 Nisan 1920 günü kurulmasının onuruna, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

tarafından sadece Türk çocuklarına değil, bütün Dünya çocuklarına armağan 

edilen, her yıl 23 Nisan günü kutlanan, Türkiye'nin milli bayramıdır. 
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 Sevgili Çocuklar, 

Metni okudunuz. Teşekkür ederim. Siz öğretmen olsanız, öğrencilerinizi değerlendirebilmek 

için  bu metinle ilgili onlara neler sorardınız ve onlardan nasıl cevap vermelerini beklerdiniz? 

Şimdi sizden bu metinle ilgili beş soru beş cevap yazmanızı rica ediyorum. 
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