1. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI
1. Toplanma Tarihi : 17-29 Temmuz 1939
2. Şûra Gündemi
1.
2.
3.

Cumhuriyet Maarifinin plan ve esasları
Çeşitli öğretim derecelerindeki müesseselere ait talimatnamelerin incelenmesi
Bütün müfredat programlarının incelenmesi

3. Dönemin Millî Eğitim Bakanı : Hasan Ali YÜCEL
4. Şûra Başkanlık Divanı

: Hasan Ali YÜCEL

5. Dönemin Millî Eğitim Bakanı'nın Şûra'yı Açış Konuşması
17-29 Temmuz 1939 tarihleri arasında toplanan 1. Millî Eğitim Şûrası’nda, Cumhuriyet Maarifinin plan ve esasları ile
her derece ve türdeki eğitim kurumlarının yönetmelik ve programlarının incelenmesi konuları gündeme gelmiş, Sayın
Millî Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel özetle şöyle söylemiştir.
"Cumhuriyet Maarifine ait meseleler üstünde düşünülürken, kültür hayatındaki tecrübe ve bilgileriyle ün
almış şahsiyetlerin fikirlerine başvurmak ve onları dinlemek, öteden beri Cumhuriyet Hükûmetinin ehemmiyetle iltizam ettiği bir
usuldür. Daha Millî Mücadele yıllarında, düşman toplarının hükûmet merkezimizin yakın ufuklarını sarstığı en buhranlı bir
devrede, Ebedi Şef, büyük ATATÜRK, Ankara'da toplanan Maarif Kongresini bizzat açmış ve bununla kültür
meseleleri etrafındaki müzakere ve münakaşaların hayati ehemmiyetine tarihi bir işaret vermişti.
Muhterem arkadaşlar, kanaatimce bütün Maarif Teşkilatı tam ve mükemmel bir uzviyet alabilmek için her
uzvunun birbiriyle alakalı, birbiriyle münasebetli bir surette işlemesi lazımdır. Ortaokul öğretmenleri, ilkokuldan gelen
çocukların zayıf olduklarını söylüyorlar. Lise muallimleri aynı şikâyetleri, ortaokula yükletiyorlar. Üniversite ve yüksek
mektepler ise liseden gelen çocuklarımız şu ve bu noktalardaki kuvvetsizliğinde ısrar ediyorlar. İlkokula giren
çocuğun içinde yaşadığı dar muhitle başlayan bu şikâyet dairesi, burada kapanmış gibi görünür. Fakat
aldanmamalıdır. Çünkü üniversitenin ve yüksek mektebin verdiği mezundan da hayat şikâyet ediyor ve devre, bu
şikâyetin ancak umumi hayat ve geniş muhite dayanmasıyla kapanıyor.
Mevcut öğretim bünyesini nasıl kurmalıyız ki her parçası birbirinden haberli olarak işleyebilsin. "
Hasan Ali YÜCEL
Millî Eğitim Bakanı

6. Şûrada Alınan Kararlar
1.

Üç sınıflı köy okullarının beş sınıfa çıkarılmıştır.

2.

Okullarda derslerin öğleden önceye alınması ve öğle sonralarının ortaokullarda isteğe bağlı, liselerde mecburi olarak
öğretmenlerin yönetiminde serbest ve ortak faaliyetlere ayrılması konusunda yapılan öneriler kabul edilmiştir.

3.

Ortaöğretim kurumlarının il ihtiyacına göre bir planı hazırlanmıştır.

4.

Erkek teknik, kız teknik ve ticaret öğretim kurumlarının yönetmelikleri ve öğretim programları incelenip karara
bağlanmıştır.
Şûraya getirilen konularda en önemlisi okul ders kitaplarıyla ilgili olmuş ve tek tip kitap (devlet kitabı) sistemine
gidilmesi teklif ve kabul edilmiştir.

5.

Yüksekokul ve fakülteler Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır.

