
 

 
 

 
 

ⅠⅠⅠⅠ    SAĞLIKLI VE GÜVENL İ YAŞAMA                                                       
01 SAĞLIĞI KORUMA 
（01）SAĞLIK KURUMLARINDA TEDAV İ GÖRME  

01Çevrede yaşayanlara durumunuzu anlatma ve yardım    
   isteme  

   02Hastaneye ilk gidişte kayıt işlemlerini yaptırma 
03Doktora muayene olma 
04Hastalığa karşı yapılması gerekenleri ve günlük hayatta 
dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında soru sorup verilen 
cevapları anlama  

（02）İLAÇ KULLANIMI 
01Sağlık kuruluşlarından reçete alma ve reçete     
 içeriğini anlama 
02Hastalık semptomlarını açıklayıp, ilaç isteme 
03Eczacının ilaç hakkındaki yapatığı‘ ilacın    
 etkisi, kullanım şekli ve dikkat edilmesi  
 gerekenler’hakkındaki  açıklamalarını anlama  

（03）SAĞLIĞI KORUMA 
01Bulaşıcı hastalık salgınları hakkındaki bilgileri   

anlama ve gerekli tedbirleri alma  
02Gıdalar ve içme suyunun güvenliği hakkındaki  
 bilgierli anlama  

02 GÜVENLİĞİ KORUMA 
（04）Kazalara Karşı Hazırlıklı Olup Gerekenleri Yapma 

01Çeşitli i şaret ve uyarı levhalarını anlama(Dikkat Yüksek 
Gerilim, Elektrik Çarpmasına Dikkat, Girmek Yasak vb.)  

02Kapı ve pencerelerin doğru şekilde nasıl  
 kilitleneceğini anlama 
03Polis Acil（ALO 110）’a telefon etme 
04Yakındaki insanlara bildirme（bir olay vb.  
 olduğunda） 
05Ambulans çağırma 
06Yakındaki insanlara bildirme(kaza vb. olduğunda) 

（05）AFETLERE HAZIRLIKLI OLUP, AFET  
DURUMUNDA NE APILACAĞINI BİLME 

01Yerel idarenin ilan, duyuru ve tabelaları vb.’yi  
anlama ve afet yerinin neresi olduğundan emin olma  

02Sığınma yeri ve sığınma yöntemini anlama ve  
 insanlara sorma 
03☆Deprem hakkında bilgi edinme 
04Kendinizi koruma（deprem olduğunda）                 
05☆Tayfun hakkında bilgi edinme 
06Hava durumu ve tayfun ile ilgili haberlere dikkat  
etme ve bunları anlama 
07İtfaiye acil（ALO 119）ve ya Polis Acil（ALO 110）’a telefon 
etme（Yangın vb.） 

ⅡⅡⅡⅡ    KALACAK YER BULMA VE DEVAMLI OLARAK KALMA                                                    
03 KALACAK YER BULMA 
（06）Kalacak Yer Bulma 

01Emlakçıya danışma 
02Ev bulacağınız bölgeyi seçme 
03Ev kiralama kontratı yapma 
04Ev taşıma şirketleriyle bağlantı kurma 
05Ev kontratı için gereken işlemleri yapma 

04 EVDE YAŞAMAYA BA ŞLAMAK İÇİN GEREKEN 
HAZIRLIKLARI YAPMA   

（07 Evi Yaşamaya Hazır Hale Getirmek  
01☆Evde yaşamaya başlamak için gereken işlemleri  

anlama 
02Hizmetler için başvuru yapma（elektrik, gaz, su  

vb.） 
 
 
 

ⅢⅢⅢⅢ    TÜKET İCİ HAYATI                                                                                                    
05 ÜRÜNLERİ SATIN ALMA VE SERVİSLERDEN  

FAYDALANMA  
（08）Ürünleri Satın Alma ve Servislerden Faydalanma 

01İhtiyacınız olan ürünleri satan mağazaları bulma  
02☆Mağazaların ürünlerin kullanım amacına göre  
çeşitlere ayrıldığını öğrenme 
03Aradığınız ürünü satan mağazayı bulma 
04Alışveriş merkezi, süper market, 24 saat açık küçük 

marketler, elektrik malzemesi satan dükkanlar ve ya 
kitapçılarda alışveriş yapma 

05Mağazalardaki işaretlere bakarak ve ya satış  
elemanlarına sorarak aradığını ürünün yerini bulma 

06Satış elemanlarına aradığınız ürünün yerini  
sorma  

07Satış elemanlarından ürünler hakkında bilgi alma 
08Ürünlerin fiyatlarını öğrenme    
09Ürünlerin özelliklerini ve fiyatlarını sorma 
10Ürün üzerinde yazılı olan  açıklamaları okuma  
11 Ürünün fiyat ve vergi oranını sorma 
12 Mağazadaki giysileri deneyip deneyemeyeceğinizi  

sorma 
13Aynı ürünün daha koyu renklisini isteme 
14Aynı ürünün başka bedenini isteme  
15Alışverişte puan kartları ve indirim kuponlarını  

kullanma 
16Alışverişte kredi kartı kullanma 
17 İhtiyacınız olan şeyi seçme ve satın alma 
18Alışverişin ödemesini yapma（Kasada） 
19Satın almış olduğunuz ürünü geriverme ve ya  

değiştirme 
20Sipariş verme  
21Her mağazanın kendine özel olan servislerinden  

yararlanma ve bu servislerin fiyatını öğrenme  
(restoranların verdiği hizmetler vb.)             

22 Yemek istediğiniz yiyecekleri yapan restoranları bulma  
23 Telefonla rezervasyon yaptırma 
24Garsonla konuşma 
25Restoranda garsona isteklerinizi bildirme,  
mesela yemek yiyecek kişilerin sayısı, sigara  
içilen bölüme mi yoksa sigara içilmeyen bölüme mi  
oturmak istediğiniz vb.  
26Menüyü okuma  
27Menüden yemek seçip sipariş verme 
28 Restoranda yemek bileti alma  
29Restoranda ek sipariş verme 
30Hesabı ödeme（Restoran） 
31☆Her mağazanın kendine özel olan servislerinin  
fiyatlarını anlama (Çeşitli servislerden faydalanma) 
32Bir mağaza bulma  
33Mağazadan nasıl yayarlanacağınızı öğrenme 
34 24 saat açık küçük marketlerin servisleri(ATM, Faks, 

belediye faturalarının yatırılması vb.)’ni kullanma 
35Kuru temizlemeci, video kiralanan dükkanlar, güzellik 

salonları, berberleri kullanma 
36 Ürünlere eklenmiş olan yazılı bilgileri doğru  
  bir şekilde anlama                     
37 Gazete duyuruları ve mağazaların broşürlerini  

anlama 
38Alışveriş fişlerini saklama 
39 Alışveriş fişlerini anlama 
40Ücret ödeme  
41Kart kullanılır mı kullanılamaz mı sorma 
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06 Paranızı Değerlendirme 
（09）Finans Kurumlarından Faydalanma  

01Başbuvuru yapma（Banka hesabı açma） 
02 Para çekme 

ⅣⅣⅣⅣ    BİR YERE GİTME                                                                                      
07  TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI KULLANMA 
（10）Tren, otobüs, uçak ve gemi gibi taşıtları kullanma 

01 Taşıtın kalkış saati ya da yol süresini sorma 
02 Bir yere nasıl gidileceğini sorma 
03 Otomatik bilet satış gişelerini kullanma 

（11）Taksi kullanma 
01Taksi binme yerlerini bulma 
02Yoldan geçen taksiyi durdurma 
03Gitmek istediğiniz yeri söyleme 
04 Taşıt ücretinin miktarını sorma ve ödeme yapma 
 

08 BİR YERE YÜRÜYEREK GİTME  
（12）Bir Yere Yürüyerek Gitme 

01 Adres göstergelerini, kavşak adlarını okuma ve  
şehir vb.’nin haritasını okumak. 

02 Harita üzerinde gideceğiniz yeri bulmak 
03 Birine gideceğiniz yer için harita çizdirmek 
04Gideceğiniz yerin yönünü ve oraya olan mesafenizi  

anlamak 
05Gideceğiniz  yere kadar olan yolu sormak 

ⅦⅦⅦⅦ    İnsanlarla İletişim Kurma                                                                                          
14  İNSANLARLA İYİ İLİŞKİ KURMA 
（31）İnsanlarla Görüşme  

01☆Selamlaşma şekilleri ve amaçlarını anlama 
02☆Yer, zaman ve duruma uygun olan selamlaşma  
şekillerini anlama 

03 Bulunulan duruma uygun olan selamlaşma şeklini  
öğrenme ve kullanma 

04☆Farklı kültürler arasındaki farklı selamlaşma  
şekillerini anlama 

05 Karşınızdaki kişinin kim olduğuna göre selamlaşma  
şeklini belirleme 

06 Günlük hayatınızda insanlarla selamlaşma 
07 Daha çok insanla ilişki kurmanızı kolaylaştıracak  
şekilde selamlaşma 

08☆Kendinizi nasıl tanıtmanız gerektiğini anlama 
09☆Karşınızdaki kişilere ve içinde bulunduğunuz  

duruma uygun olan kendinizi tanıtma yöntemlerini  
anlama 

10 İş ortamında resmi bir şekilde kendini tanıtma 
11Özel hayatta kendini tanıtma  
12 Anlamadığınızda, emin olmadığını bir nokta  

olduğunda güvendiğiniz birine  soru sorma 
（Japonya’daki genel görgü kuralları ile ilgili） 

ⅧⅧⅧⅧ    TOPLUMUN B İR ÜYESİ OLMA                                                                          
15 YEREL TOPLUM VE SOSYAL ALANDAKİ 

KURALLAR VE GÖRGÜ KURALLARINA UYMA 
（33）Bir yerde Yaşamaya Başlarken Belediye İşlemlerini Yapma 

01☆Çeşitli prosedürlerin türlerini ve içeriklerini  
anlama 

02Devlet dairelerinde‘Yabancı Kayıt’masasının yerini sorma  
 

 
yerini sorma  

03Ödeme şekillerini öğrenme(Çeşitli vergiler) 
04 Yapmakla yükümlü olduğunuz işlemleri öğrenme（Yıl  
Sonu Gelir Vergisi，Vergi İadesi） 

（34）Çevre Sakini Olarak Kurallara Uyma 
01Oturduğunuz yerde çöplerin nasıl  atılması gerektiğini 

hakkındaki kuralları, yerel idare tarafından basılan 
bilgilendirme broşürleri vb.’ye bakarak öğrenme 

02 Yaşadığınız bölegedeki çöp atma ile ile ilgili  
kuralları etrafınızda yaşayan insanlara soru sorma 

03Kuralla hakkında birine soru sorma 
16 YEREL TOPLUMLA KAYNAŞMA  
（35）Yerel Topluma Katılma 

01Yaşadığınız bölegedeki mahalle sakinleri  
işbirliği hakkında etrafınızda yaşayanlara soru  
sorma 

02 Mahalle sakinlerinin işbirliğine katılma 
03Etkinliklere katılma 

ⅨⅨⅨⅨ    KENDİNİZİ ZENGİNLEŞTİRME                                                                
20 TATILLERİ DEĞERLENDİRME 
（44）Tatilleri Değerlendirme 

01☆Tatilinizi geçirecek bir yer bulma ve buralardan  
nasıl faydalanılacağını öğrenme 

02Uygun kişiden tavsiye alma 
03İş arkadaşlarınız ve etrafınızdaki diğer  

insanlardan ağızdan duyulan bilgiler almak 
04☆Kamu tesisleri ve bunların servisleri hakkında  

bilgi edinme（Yerel kamu tesisleri） 
05Yaralanma şeklini öğrenme（Yerel kamu tesisleri） 

ⅩⅩⅩⅩ    BİLGİ TOPLAMA VE ULA ŞTIRMA                                                 
21 HABERLEŞME VE ULAŞTIRMA 
（45）POSTA VE KARGO KULLANMA 

01☆Postanenin çalışma sistemini anlama 
02Mektup ve ya kartpostal yazıp  gönderme 
03Siz olmadığınızda gelen posta için bırakılan haber  

kağıdı için posta şirketi ile iletişim kurma 
04Kargoyu teslim alma 

（46）Internet Kullanma 
01☆İnternet servislerinin içeriği ve bunlardan  

faydalanma şekillerini anlama 
02İnternette arama yapma yöntemlerini birine sorarak  

anlama 
03Elektronik posta yazma 

（47）Telefon ve Faks Kullanma 
01Telefon etme 
02Telefona cevap verme 

22 MEDYADAN FAYDALANMA  
（48）Medyadan faydalanma vb. 

01Televizyon programlarını izleme 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

※ ‘Ⅰ’-‘Ⅹ’şeklinde gösterilen maddeler günlük hayatla ilgili 
geniş kapsamlı büyük başlıklardır, ‘01’ –‘22’ şeklinde 
gösterilen maddeler orta büyüklükteki başlıklardır, ‘（01）’ - 
‘（48）’şeklinde gösterilen maddeler ise küçük başlıkları 
ayırmak için kullanılmıştır.Ayrıca ‘Standart Müfredat’ın  
120. sayfasındaki ‘Günlük Hayatla İlgili Eylemler 
Listesi’nden ‘V Çocuk Yetiştirme ve Eğitme’ bölümü 
içerikten çıkarılmıştır 

 
※ ‘（XX）’Şeklinde alt çizgili olarak numaralandırılmış yerlerde 

en temel günlük yaşam için vazgeçilmez unsurlar ve ya 
güvenlikle ilgili acil durumlar anlatılmıştır bu yüzden，bu 
noktalar standart bir günlük yaşam için temel olan 
davranışlarla ilgilidir. ‘☆’ işaretiyle gösterilen bölümler 
temel günlük yaşam alanının kurulması  için ve ya 
güvenlikle ilgili acil durumlarda yapılacakları açıklar. Bu 
nedenle bu bölümlerin dikkatle incelenmsi ve bilinmesi 
gerekmektedir. 


