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Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ta-

rafından her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı münasebetiyle dünya 

çocukları için düzenlenen Şenliğe, yalnız 

Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye devlet-

lerin çocukları davet edilmekteydi. An-

cak, Tatar, Çuvaş, Başkurt, Kırım, Gagauz, 

Sibir, Tuva, Saka, Hakas, Altay, Şor, Teleüt, 

Karaçay, Kumuk, Balkar, Nogay, Doğu 

Türkistan Türkleri ile Afganistan, İran, Irak, 

Suriye, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, 

Romanya Türklerinden temsilci çocukların 

katılamadıklarına tanık olduk.

Bu diyarlarda yaşayan Türk çocuklarının 

birbiri ile tanışması, kaynaşması ve ileriye 

yönelik dostlukların kurulması amacıyla 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TDAV) 

olarak “Türk Dünyası Çocuk Şöleni”ni dü-

zenlemeye başladık.

Mayıs 1995’te küçük çapta bir katılımla 

başlattığımız Türk Dünyası Çocuk Şölen-

lerini, ikincisinden başlayarak bütün Türk 

Cumhuriyet ve Topluluklarını kapsayacak 

şekilde düzenliyoruz.

24. 
Türk Dünyası

Çocuk Şöleni



Amacımız

Şölende, Türk Cumhuriyet 

ve topluluklarında yaşayan Türk 

çocuklarının Türkiye’yi tanıma-

ları, dünyanın dört bir köşesinde 

yaşayan kardeşleriyle bir araya 

gelmeleri, dostluklar edinmeleri, 

kardeşlik bağlarının güçlendir-

meleri, kültürel alışveriş ve Türk 

dünyasının her yerindeki ailele-

rin bu vesile ile dost olmaları ve 

birbirlerini tanıma arzusu ile teçhiz 

edilmeleri esas gayeyi teşkil edi-

yor. Bu bağlamda;

Türkiye’deki kardeşleriyle 
çeşitli eğlencelere 
katılmak, kır ve deniz 
gezileri yapmak, 
okullarda gösteriler 
düzenlemek suretiyle 
kaynaşma imkânı 

buluyorlar.

Türk ailesini 

tanıyarak kendi aile 

yapılarıyla mukayese 

imkânı buluyorlar,

Türkiye’deki eğitim 

sistemini, okul ve 

öğretmenleri tanıma 

imkânı buluyorlar,

Doğal yerlerimizi, 

müzelerimizi, 

saraylarımızı, çarşı ve 

pazarlarımızı gezerek, 

Türkiye’nin doğal, 

kültürel  ve ekonomik 

ve zenginliklerini 

görüyorlar.

Çocuklar birbirlerini 

ve dolayısıyla 

Türk Dünyası’nı 

tanıyorlar,



İstanbul Valiliğinin koordinesinde gerçekleştirdiğimiz on binlerce çocuğumuz ve binlerce velimizin katıldığı Türk Dünyası Çocuk Şölenleri, 
muhteşem bir yürüyüş ve gösterilerin ardından hüzün ile sevincin birlikte yaşandığı bir uğurlama ile sona ererken, çocuklarımız;

Y Dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar, bir millet olduklarını ve ile-

lebet kardeş olarak birbirleriyle kaynaşma, bütünleşme, kucaklaşma,  ha-

berleşme ve dayanışma mecburiyetinde bulunduklarını idrak ediyorlar.

Y Türkiye’yi Türk ailesini ve eğitim camiasını tanıyor, ailelerin ve halkın 

unutamayacakları sıcak sevgisiyle haşır neşir oluyorlar.

Y Müzelerimizin, saraylarımızın, camilerimizin, çarşılarımızın haşmeti 

karşısında, Türk olmaktan gurur duyuyor, mutlu oluyorlar.

Y O kadar gönülden bir bağ oluşuyor ki; ayrılırken misafir eden oku-

lun müdürü, öğretmenleri ağlıyorlar, misafir eden ailelerin babaları, anala-

rı ağlıyorlar, misafir oldukları evin çocukları ağlıyorlar, kendileri ağlıyorlar. 

Kendileriyle ilgilenen görevliler ağlıyorlar.

Y Birbirlerinden kilometrelerce uzaktaki aileler, telefon veya mektup 

aracılığıyla birbirleriyle kaynaşma imkânı buluyorlar.

Y Türkiye, Şölene katılan çocuklar tarafından zengin, bolluk içinde 

güzel bir ülke olarak daima hatırlanıyor. Çocuklarımız, Türkiye’deki aile-

lerle dil dâhil pek çok ortak unsurlara sahip olduklarını, Türk Birliği dü-

şüncesinin bir hayâl olmadığını idrak ederek, “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” 

ülküsünün sağlayacağı bütün faydaların hararetli savunucusu oluyorlar. 

Ayrıca kişisel çocuk dostlukları, aile dostlukları haline dönüşerek güç-

leniyor. Her çocuk mutlak surette Türkiye’nin gönüllü elçisi oluyor.



Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı olarak, bu 

yıl önceki yıllarda olduğu gibi, Türk Dünyası Ço-

cuk Şöleni’nin yirmi dördüncüsü düzenleyeceğiz. 

Muhtemelen, 35-40 grubun katılması beklenen 

şölenimize, ortalama 14 kişilik gruplar düşünüle-

cek olursa 500 civarında öğrenci ve her grup için 

en az 2 öğretmen olmak üzere toplam 80 kadar 

öğretmen/yönetici katılmış olacaktır.

24. Türk Dünyası Çocuk Şöleni’ne grup so-

rumlusu olarak gelen öğretmenlerimizi TDAV’ın 

tahsis ettiği yerlerde, öğrencilerimizi ise İstanbul İl 

Milli Eğitim Müdürlüğünün uygun gördüğü ilk-or-

taokullardaki seçilmiş ailelerde konuk edeceğiz. 

Şölen süresince, konuk grupların Türkiye’yi ve İs-

tanbul’u tanımalarının temini için, tarihî ve kültü-

rel zenginliklerimizi sergileyecek etkinlikleri yine 

TDAV üstlenecek, her yıl olduğu gibi, bu yıl da 

doğal, kültürel ve tarihî mirasımızı öğretecek bir 

program düzenleyeceğiz.

TDAV’ın konuğu olan öğretmenler rehberle-

riyle İstanbul’u gezerken, İstanbul İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünün İlk-ortaokullarında konuk edilen 

çocuklar da, konuk oldukları ailelerle, İstanbul’un 

müze, saray, cami, alışveriş ve eğlence merkezle-

rini, doğal yerlerini gezecekle; böylece Türkiye’yi 

ve Türk insanını, Türk tarihini en iyi şekilde tanıma 

imkânı bulacaklar.

24. 
TÜRK DÜNYASI 
ÇOCUK ŞÖLENİ



24. Türk Dünyası Çocuk Şöleni etkinliklerinin ilki olan “Türk 

Dünyası Şölen Yürüyüşü” 1 Haziran 2020 Pazartesi 09:30’da 

gerçekleştirilecektir. 

Türk Cumhuriyet ve topluluklarından milli giyimleri bayrak-

larıyla donanmış yaklaşık 500’e yakın konuk öğrenci ve 70 re-

fakatçi öğretmenin oluşturduğu 40’a yakın çocuk gurubu, ban-

do ve ülke müzikleri eşliğinde, Kadıköy İhsan Sungu İlköğretim 

Okulu’ndan başlayarak Altıyol istikametinde tam bir şenlik ha-

vası iç inde devam ederek Kadıköy İskele Meydanı’na 

ulaşacak.

Kadıköy İskele Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nda 

yapılacak törende,  protokol ve çocuklarımız tara-

fından Atatürk Anıta çelenk konulacak. Saygı duruşu 

ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından, seçkin konuk 

guruplarımız, birbirinden güzel oyunlarla muhteşem bir gös-

terileri sunacaklar.

24. Türk Dünyası Çocuk Şöleni Yürüyüşü



İstanbul’da 3 Haziran 2020 Salı günü 09.00-13.00 saatleri ara-

sında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi / Gençlik Spor İl Müdürlü-

ğü tarafından tahsis edilen bir salon / stadyumda gerçekleşti-

rilecek olan “Şölen Gösterisi”ne, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

sınırları içindeki bütün ilk-ortaokullar ile halkımızın da katılımı 

sağlanacak.

Türk coğrafyasının her bölgesinden gelen halk oyunları grup-

larının selamlama yürüyüşünden sonra yöresel halk oyunları gös-

terilerini sunacağı bu etkinlikte, Türkiye’den ve Türk Dünyası’nın 

diğer ülkelerinden çocuklarımızın beğenisini kazanmış sanatçıları-

mız çocuklarımızın sevincine sevinç katan coşkulu bir konser vere-

cekler. “Şölen Gösterisi”, her yıl olduğu gibi, TRT tarafından bütün 

Türk Dünyası’na naklen yayınlanacak.

24. Türk Dünyası Çocuk Şöleni Gösterisi



4 Haziran 2020 Perşembe günü 19.00-23.00 saatleri arasında İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilecek olan bir kültür merke-

zinde gerçekleştirilecek olan “15. Türk Dünyası Çocukları Ses Yarışma-

sı”na her gruptan – önceden duyurularak tespit edilmiş- bir çocuğumuz 

katılacak. 

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı ve TRT mensuplarından oluşan jü-

rinin ön elemeye tabi tutacağı yarışmacılardan finale kalan 10 çocuk, büyük 

bir salonda yarışacaklar ve aldıkları derecelere göre ödüllendirilecekler. Ya-

rışma sonunda her yıl olduğu TRT İstanbul Radyosu Müdürlüğünün katkı-

sıyla bir Türk halk müziği sanatçısı konser verecektir.

15. Türk Dünyası Çocukları Ses Yarışması


