
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü

SINIF REHBERLİK PROGRAMI VE ETKİNLİKLERİNİN 
UYGULANMASI



SINIF REHBERLİK PROGRAMI’NIN GENEL YAPISI



SRP
DEĞERLER VE KARAKTER GÜÇLERİ

• Sınıf Rehberlik Programı ile öğrencilerin;

• Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretim programlarında yer alan kök değerlerle
(adalet, dostluk, dürüstlük, öz-denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk,
vatanseverlik, yardımseverlik) birlikte,

• Karakter güçlerinin de (azim ve kararlılık, öğrenme aşkı, merak, umut ve
iyimserlik, nezaket, sosyal zekâ, yaşam coşkusu, cesaret, tedbirlilik, affedicilik,
şükran duyma, mizah gibi) geliştirilmesi amaçlanmaktadır.



SINIF REHBERLİK PROGRAMI GELİŞİM  ALANLARI

• Okula ve çevresine uyum 

• Akademik anlayış ve sorumluluk bilinci geliştirme 

• Eğitsel planlama ve başarı

Akademik 

Gelişim 

• Kariyer Farkındalığı

• Kariyer Hazırlığı

• Kariyer Planlama
Kariyer Gelişimi 

• Benlik Farkındalığı Geliştirme

• Duyguları Anlama ve Yönetme

• Kişiler Arası Beceriler

• Karar Verme

• Kişisel Güvenliğini Sağlama

Sosyal- Duygusal 
Gelişim 



SINIF REHBERLİK PROGRAMI 

Tüm Öğrencileri 
Merkeze Alan Bir 

Program

Alanyazına Dayalı

Güçlü Özellikler ve 
Gelişim Odaklı 

Kültüre Duyarlı 

Tek Bir Model Değil 
Farklı Modelleri 
Birlikte Ele Alan 

Değişen ve Gelişen 
Dünya ile Uyumlu 

Aktif Katılım ve 
Yansıtıcı Düşünce 

Odaklı 

Bilimsel ve Kanıta 
Dayalı 



SRP SÖZLÜĞÜ 

• Değerler, Yaşam Değerleri, Meslek Değerleri

• İyi Oluş

• İyilik Hali

• Hak Savunuculuğu

• Beden İmgesi gibi programda yer alan kavramların tanımlarını 
içermektedir. 



SRP KAZANIMLARI 



SRP KAZANIM ÖRNEKLERİ 

Akademik 
Gelişim

• Çalışma ve başarmanın yarattığı duyguları ifade eder. (3. Sınıf)

• Başarmak için çalışmanın gerekliliğine inanır. (11. Sınıf) 

Kariyer 
Gelişimi 

•Çalışarak bir şey üretmenin sorumluluğunu alır. (6. Sınıf)

•Mesleklerin zaman içindeki değişimini ve gelişimini takip eder. (9. Sınıf)

Sosyal-
Duygusal 
Gelişim

• Kendini tanımlayan özelliklerin değişebilir olduğunu fark eder. (6. Sınıf) 

• Duyguların beden dili, davranışlar ve yaşanan olaylarla ilişkisini kurar. (Okul Öncesi) 



2020 SRP’DE YENİLİKLER 

Akademik, Sosyal Duygusal ve Kariyer
Gelişim Alanları Ayrı Olarak ve Birbirlerini
Destekler Nitelikte Tanımlanmıştır.

2006/2007 Programından Farklı Olarak
Akademik ve Kariyer Gelişimi Birbirinden
ayrılmıştır.

Sosyal Duygusal Gelişim Alanı
Vurgulanmıştır.

SOSYAL 
DUYGUSAL

KARİYER

AKADEMİK



2020 SRP’DE YENİLİKLER 

2006/2007 Sınıf Rehberlik Programı 

• Programda öğrenci merkezli bir 
yaklaşım ile öğrencilerin aktif 
katılımı sağlanması 
amaçlanmıştır. 

• Programda kazanımların 
değerlendirilmesinin süreç 
ağırlıklı olması öngörülmüştür. 

• Hesap verilebilirlik açısından 
eleştirilmiştir. 

2020 Sınıf Rehberlik Programı 

• Eski programa benzer olarak öğrenci merkezli
yaklaşım temel alınmış ve öğrencilerin aktif
katılımda bulunmaları önemsenmiş buna ek
olarak yıl sonu kazanımları ile öğrencilerin
yansıtıcı düşünce geliştirmeleri vurgulanmıştır.

• Programda değerleme süreci için sadece süreç
ağırlıklı değil algıya ve sonuca dayalı da
değerlendirmeler yapılması öngörülmekte ve
bu şekilde hesap verilebilirliğin geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.



AKADEMİK GELİŞİM ALANININ GETİRDİĞİ YENİLİKLER 

2006/2007 SINIF REHBERLİK PROGRAMI 

• MESLEKİ REHBERLİKLE BİRLİKTE 
ELE ALINMIŞ, 

• EĞİTSEL BAŞARI ODAKLI, 

• EĞİTSEL REHBERLİK ANLAYIŞI 

• AYRI BİR GELİŞİM ALANI  OLARAK 
VURGULANMIŞTIR, 

• OLUMLU AKADEMİK ANLAYIŞ 
GELİŞTİRME ODAKLI 

• AKADEMİK GELİŞİM ANLAYIŞI 

2020 SINIF REHBERLİK PROGRAMI



AKADEMİK GELİŞİM ALANININ GETİRDİĞİ 

YENİLİKLER 

Okula 
Aidiyet

Sorumluluk 
bilinci 

Kararlılık, 
Çaba ve 

Azim

Çalışma ve 
öğrenmeye 
karşı olumlu 

tutum

Yaşam Boyu 
Öğrenme 

AKADEMİK 
GELİŞİM 



SOSYAL DUYGUSAL 
GELİŞİM ALANININ

GETİRDİĞİ 
YENİLİKLER

Sosyal 
Duygusal 
Gelişim 
Alanının 

İlkleri

Hayal Etme 

Sanal 
Arkadaşlık 

Karakter 
Güçleri

Duyguların 
Vurgulanması

Sağlıklı Yaşam 
ve İyi Oluş

Liderlik 

Hak 
Savunuculuğu

Beden İmajı



KARİYER GELİŞİM ALANININ GETİRDİĞİ YENİLİKLER 

2006/2007 SINIF REHBERLİK PROGRAMI 

• Eğitsel rehberlikle beraber ele alınmıştır,

• Mesleki rehberlik olarak tanımlanmıştır.
2020 SINIF REHBERLİK PROGRAMI

• Ayrı bir gelişim alanı olarak vurgulanmıştır, 

• Yaşam boyu kariyer gelişim anlayışı vurgulanmıştır.

Kariyer 
Farkındalığı

Kariyer 
Hazırlığı

Kariyer 
Planlama



KARİYER GELİŞİM AL ANININ GETİRDİĞİ YENİLİKLER 

.

• Dördüncü Endüstri Devrimiyle birlikte mesleklerin hızlı ve sürekli
olarak değiştiği fikrinden hareketle mesleklerin değişebileceği ve
gelişebileceği anlayışı kazandırma

.

• 21. Yüzyılda dijital çağın gereklilikleriyle birlikte güvenilir mesleki bilgi
kaynaklarının ve mesleki araştırmanın vurgulanması

.

• Eğitim 2023 vizyonunda “Kariyer Rehberliği Sistemi”nin
yapılandırılması gerektiği vurgusundan hareketle öğrencilerin
kendilerini tanıyarak kariyer profili oluşturmalarına odaklanılması

.
• Çalışma ve üretmenin öneminin vurgulanması 



SOSYAL DUYGUSAL ALAN



SOSYAL DUYGUSAL ALAN

Sosyal Duygusal Gelişim:

Çocuk ve ergenlerin duygularını yönetmek, olumlu hedefler koymak, başkaları ile 
duygudaşlık hissedebilmek ve göstermek, pozitif ilişkiler kurmak ve sorumlu 
kararlar almak için gerekli olan bilgi, tutum ve beceriler



Sosyal 
Duygusal 

Gelişim Alanı

Kişisel 
Boyut

İlişkisel 
Boyut

Çevresel 
Boyut



İlk defa bu programda yer alan ve SDG 
destekleyen özellikler

• Karakter güçleri

• İyi oluş

• İyilik hali

• Hak savunuculuğu

• Hayal etme

• Beden imgesi

• Topluma katkı

• Duyguların çeşitliliği

• Yardım etme becerileri

• Çaba ve sabır

• Yerel ve küresel sorunlar

• Takım çalışması / Liderlik



• Sosyal duygusal gelişim alanında 163 kazanım bulunmakta ancak 
bazı sınıf düzeylerinde aynı kazanımların tekrar edilmesi 
nedeniyle toplam 212 kazanım yer almaktadır.



SOSYAL DUYGUSAL ALAN
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Ailesindeki rol ve sorumluluklarını 
fark eder. (okulöncesi)

Fiziksel özelliklerini söyler. 

(1. sınıf)

Karakter güçleriyle iyi oluşu arasında 
bağ kurar. (7. sınıf)

Beden imgesini etkileyen faktörler 

açısından kendini değerlendirir. 

(10. sınıf)
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Duyguların uygun olan ve olmayan ifade etme 
biçimlerini ayırt eder. (Okulöncesi)

Durum ve olayların bireylerin duygularına 
etkisini fark eder. (3. sınıf)

Değişen duygu durumlarını fark eder.

(5. sınıf)

Yaşadığı yoğun duyguları yönetir. 

(12. sınıf)
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Günlük yaşamda yaptığı tercihleri açıklar (1. 
sınıf)

Bir davranış sergilemeden önce mevcut 
seçenekleri göz önünde bulundurur. (4. sınıf)

Yaşam amaçlarına ulaşmak için bir eylem planı 

hazırlar. (6. sınıf)

Yaşamındaki karar verme sürecini etkileyen 

faktörleri açıklar.  (10. sınıf)



K
iş
is
e
l 
G
üv

e
nl
iğ
i 

S
a
ğl
a
m
a

Kimden, nereden, ne zaman ve nasıl yardım 

isteyebileceğini bilir. (Okul öncesi)

İyilik hâli için beslenme, temizlik, uyku, 

dinlenme ve fiziksel egzersizin önemini 

örneklerle açıklar.   (2. sınıf)

Kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin 

sağlanması için yönergeleri izler. (6. sınıf)

Sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile bedensel ve 

psikolojik sağlığı arasında bağ kurar. (10. sınıf)



Akademik Gelişim Alanı 



Sınıf Rehberlik Programı
Akademik Gelişim Alanı Etkinlikleri

Akademik gelişim alanında

65 kazanım bulunmaktadır; (tekrarlarla  116)

Yeterlik alanlarına göre; 

okula ve okulun çevresine uyum  18 kazanım
akademik anlayış ve sorumluluk bilinci geliştirme 20 kazanım
eğitsel planlama ve başarı 27  kazanım

Okula ve Okulun  
Çevresine Uyum

Akademik 
Anlayış ve 

Sorumluluk

Eğitsel 
Planlama ve 

Başarı









AKADEMİK GELİŞİM ALANI ETKİNLİKLERİ
Uygularken Nelere Dikkat Etmek Gerekir? 



Akademik alan etkinlikleri büyük 
oranda sınıf öğretmeni/sınıf rehber 
öğretmenleri tarafından uygulanacak

Etkinliği kim 
uygulayacak

Etkinlik İçerisindeki yönergeler

Etkinlik Bilgi Notu

Çalışma Yaprağı 



Bazı kazanımlara iki hafta yer verilerek 
iki etkinlik ile desteklenmiştir. 

İki hafta yer verilen 
kazanımlar

Okula başlamaya ilişkin 
duygularını ifade eder. (Okul 
Öncesi)

1. Hafta: Okula ilişkin 
duygularını ifade etmesine 
odaklanılır. 

2. 2. Hafta: Okula ilişkin duygu 
düzenlemesine odaklanılır

Okulun bölümlerini ve okulda 
çalışan personeli tanır. (ilkokul)















Tüm sınıf düzeylerinde son haftaya  
genel değerlendirme etkinlikleri 
yerleştirilmiştir.  

Son Hafta 
Değerlendirme 
Etkinliği

Bu etkinlikler her sınıf 
düzeyinde aynı olduğu için 
uygulanırken  soruların 
gelişim düzeyine uygun 
şekilde sorulması ve 
sürecin buna göre devam 
ettirilmesi uygun olur. 













Genel olarak öğrencilerde akademik 
gelişim sürecindeki sorumlulukları 
fark etme, üstlenme ve akademik bir 
anlayış oluşturmaya dayalı etkinlikler 
içermektedir. 

Akademik Anlayış 
ve Sorumluluk 
alanı etkinlikleri

Bu çerçevede kazandırılacak beceriler için 

etkinlikler farklı yönleri ile  farklı ders 

içeriklerinde desteklenebilir. Örneğin okul 

çantasının hazırlanması, Öğrenme 

etkinliklerine katılmaya istekli olmak gibi 

kazanımlar  derslerin içerinde 

desteklenebilir. Okul psikolojik 

danışmanları  etkinliklerin uygun 

bölümlerinin uygun derslerde 

kullanılabilimesi için müşavirlik sunabilir. 



Bu etkinlik sınıf  
öğretmeni/sınıf rehber 
öğretmeni tarafından  

uygun bir saatte 
uygulanabileceği gibi

Koşullar uygun değilse  
farklı derslerin içerisine 

parça parça 

yedirilebilir. 



Kariyer Gelişim Alanı































SINIF REHBERLİK ETKİNLİKLERİ

Sınıf Rehberlik Programlarının uygulanması sürecinde kullanılacak, öğretmenlere yol gösterici sınıf rehberlik

etkinlik örneklerinin hazırlanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda Sınıf Rehberlik Programı’nda yer alan

her bir kazanım için ikişer örnek etkinlik geliştirilmiş ve Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Seti oluşturulmuştur.

 Okul Öncesi Sınıf Rehberlik Etkinlikleri (2 Cilt)

 İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri (2 Cilt)

 Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri (2 Cilt)

 Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri (2 Cilt) olmak üzere 8 kitaptan oluşmaktadır.



SINIF REHBERLİK ETKİNLİKLERİ



Dijital Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Platformu
DİSREP

Hazırlanan sınıf rehberlik etkinliklerinin değişen ihtiyaçlar doğrultusunda
dijital olarak kullanılabilmesi, öğretmenlerin kullanacakları materyal
çeşitliliğini artırabilmek amacıyla etkinlikleri dijital olarak uyarlanmasına
yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiş ve Dijital Sınıf Rehberlik Etkinlikleri
Platformu (DİSREP) oluşturulmuştur. Bu platform aracılığıyla sınıf
rehberlik etkinliklerini uygulama sürecinde öğrenciler; bilgisayar, telefon,
tablet vb. aracılığıyla da sınıf rehberlik etkinliklerinin uygulanmasına
katılabileceklerdir.

https://orgm.meb.gov.tr/disrep/



Dijital Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Platformu
DİSREP



Psikolojik Danışmanın Uygulayacağı Etkinlikler:

Sınıf düzeyi Hafta Kazanım

Okul öncesi 30.HAFTA YARDIM İSTİYORUM Kimden, nereden, ne zaman ve nasıl yardım 

isteyebileceğini bilir.

1 28.HAFTA ARDIM İSTE ,GÜVENDE KAL Kimden, nereden, ne zaman ve nasıl yardım 

isteyebileceğini bilir.

2 14.HAFTA BENİM GÜVENLİĞİM BENİM 

ALANIM 

15. HAFTA  SINIR KUTUM 

Kişisel güvenliği için kişisel alanların gerekliliğini 

fark eder

5 5.HAFTA YARDIM BALONLARIM Kimden, nereden, ne zaman ve nasıl yardım 

isteyebileceğini bilir.

8 10.HAFTA SINAVLAR VE DUYGULARIM Sınavlara ilişkin duygularını açıklar.

9 24.HAFTA ZORBALAR ZORDALAR! Zorbalıkla baş etme yollarını kullanır.

9 34.HAFTA İHTİYAÇ DUYDUĞUMDA BİLİRİM Kİ Kimden, nereden, ne zaman ve nasıl yardım 

isteyebileceğini bilir.

11 5.HAFTA  AİLE HALKASI Ergen-ebeveyn ilişkilerini değerlendirir.



SINIF REHBERLİK PROGRAMI’NIN  UYGULANMASI

• Sınıf rehberlik programındaki kazanımların öğrenciye aktarılmasında grup 
rehberliği etkinliklerinin önemi büyüktür.

• Programda yer alan kazanımlara ilişkin etkinliklerin çoğunun sınıf rehber 
öğretmenleri tarafından, belirli kazanımlara ilişkin etkinliklerin ise okul 
rehber öğretmeni/psikolojik danışmanı tarafından uygulanması 
gerekmektedir.



SINIF REHBERLİK PROGRAMI’NIN  UYGULANMASI

• Programdaki kazanımların sırası ve bu kazanımlara ilişkin etkinliklerin yapılacağı 
haftalar uyum (oryantasyon) süreci, dönem içi ara tatiller, belirli günler ve 
haftalar, sınav dönemleri, üst öğretim kurumuna geçiş dönemleri, kazanımların 
ön koşullarının sağlanmış olması gibi belirli dönemler dikkate alınarak 
hazırlanmıştır.

• Bununla birlikte sınıf rehber öğretmenleri ve okul rehber 
öğretmenleri/psikolojik danışmanları Millî Eğitim Bakanlığının önceliklerine, 
bölge, il, okul ve öğrenci özellikleri ve ihtiyaçlarına göre kazanımların sırasında 
ve uygulama haftalarında değişiklik yapabilirler.



SINIF REHBERLİK PROGRAMI’NIN  UYGULANMASI

• Unutulmaması gereken önemli bir nokta  tüm etkinliklerin “örnek” 
etkinlikler olduğudur. Okul psikolojik danışmanları/rehber öğretmenleri ve 
sınıf rehber öğretmenleri, sınıf rehberlik programlarına ve kazanımlara 
bağlı kalmak kaydıyla, kendi görev yaptığı bölgenin, okulun, sınıfın 
şartlarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak özgün etkinlikler 
geliştirebilir ve bunları kullanabilir. Örnek etkinliklerin geliştirilmesinde 
dikkat edilmesi gereken hususlara etkinlik kitaplarında yer verilmiştir.



SINIF REHBERLİK PROGRAMI’NIN  UYGULANMASI

Her bir kazanıma ilişkin etkinliğin uygulanacağı günden önce okunması
gerekmektedir.

Bu sayede ön hazırlık gerektiren etkinlikler için gerekli hazırlığın yapılması
kolaylaşacaktır.



SINIF REHBERLİK PROGRAMI’NIN  UYGULANMASI

Etkinliklerde yer alan araç gereçler kısmı dikkatle incelenmeli ve gerekli araç
gereçler etkinliğin uygulanacağı güne kadar hazır hale getirilmelidir.



SINIF REHBERLİK PROGRAMI’NIN  UYGULANMASI

İhtiyaç duyulması halinde kullanabileceğiniz alternatif yöntemlerin ve özel
gereksinimli öğrencileriniz için yapabileceğiniz düzenlemelerin yer aldığı
uygulayıcıya not kısmı dikkatle okunmalıdır.

Etkinlikte öğrencilere bilgi ya da geribildirim verilebilmesi için hazırlanmış
olan etkinlik bilgi notu etkinlik öncesinde incelenmelidir.



SINIF REHBERLİK PROGRAMI’NIN  UYGULANMASI

Örnek etkinliklerin süreç kısmında tüm basamaklar açık ve anlaşılır biçimde
ifade edilmiştir ve birbirine bağlıdır.

Bu nedenle etkinlik uygulanırken süreçteki hiçbir aşamanın atlanmamasına
özen gösterilmesi etkinliğin amacına ulaşması açısından önemli görülmektedir.



SINIF REHBERLİK PROGRAMI’NIN  UYGULANMASI

Ders süresi dikkate alınarak olabildiğince fazla gönüllü öğrenciyi sürece
katmaya özen göstermek fakat katılım göstermek istemeyen öğrencileri
sürece katmaya zorlamamanın etkililiği artıracağı önerilmektedir.



SINIF REHBERLİK PROGRAMI’NIN  UYGULANMASI

• İki hafta arka arkaya tekrar eden kazanımların içeriklerinin dikkatle 
incelenmesi, her bir haftada yalnızca o hafta ele alınması gereken konuları 
ele alıp diğer haftanın konularına değinilmemesi etkinliklerin çerçevesinin 
daha rahat çizilmesine yol gösterecektir. 



• Sosyal duygusal gelişim alanında yer alan bazı konular öğrencilerin bir 
kısmı için hassasiyet içerebilir (örn. beden imgesi). Bu tip durumlarda 
öğrencilerin olumsuz etkilenmemeleri için her bir etkinliğin önceden 
okunması yoluyla risk teşkil eden durumlarda sınıf içi öğrenci etkileşiminin 
kontrolü gibi düzenlemeler ile olumsuzlukların önüne geçilmesi 
sağlanabilir



• DİSREP’ten faydalanılacaksa program ve etkinliğin tam metinlerinin
detaylı incelemesi yapılmalıdır. Bu kaynaklar orgm.meb.gov.tr adresinde
yer almaktadır.

• Sınıf Rehberlik Programında okul psikolojik danışmanı/rehber öğretmeni
sorumlu olduğu kazanımları yıllık planına eklemelidir. Uyguladığı
etkinlikleri e-rehberlik sistemine işlemelidir.



DİNLEDİĞİNİZ TEŞEKKÜR EDERİM.


