
 
 



 



 
ÖNÖNÖNÖN    SÖZSÖZSÖZSÖZ    

 

Dünyada lider ülke olma yolunda çalışmalarını sürdüren Türkiye, yeni proje ve çalışmalarla hedefine ulaşmak 
için her alanda eğitilmiş insan gücünü yetiştirmeye çalışmaktadır. Bütün çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim 
sistemi içerisinde en iyi şekilde yetişmesi için eğitim politikalarımızın yeniden belirlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmış ve bu 
bağlamda her türlü çalışma başlatılmıştır.  

Bu ihtiyacı gidermek için kendilerinden Türkiye’yi gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmalarını beklediğimiz 
öğrencilerimize daha gerçekçi bir donanım kazandırmak amacıyla başlattığımız çalışmalar devam etmektedir. Bütün 
çalışmalarımızın amacı;  öğrencilerimize ilgi, istek, bireysel yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda daha nitelikli bir 
eğitim fırsatı sunmaktır. 

Hangi yeterlik ve yeteneğe sahip olursa olsun her öğrencimize bu ülkenin geleceği için önemli görevler 
düşmektedir. Bu sebeple hem normal gelişim gösteren ve hem de özel eğitim gerektiren bireyleri; mutlu, verimli ve 
başarılı kılacak eğitim hizmetlerini sunmak en önemli görevlerimiz arasında yer almaktadır. 

Son yıllarda devletimiz özel eğitim alanında bütün imkânları bireylere sunmaktadır. Bu hizmetler arasında; eğitime ulaşmada güçlük çeken 
çocuklarımızın okullarına ücretsiz taşınması, evde bakım hizmetleri, okul ortamında bulunması çok güç olan öğrencilerimiz için evde eğitim hizmeti 
gibi daha birçok alanda pozitif ayrımcılıkla hizmetler sunulmaktadır.  

Bu çalışmalardan biri de işitme engellilerin birbirleriyle ve işitenlerle iletişimini kolaylaştırmak, bu yolla toplumla bütünleşmelerini sağlamak 
üzere hazırladığımız Türk Đşaret Dili Sözlüğü’dür. Yazılı ve görüntülü bir kaynak olarak hazırladığımız bu çalışma işitme engelli bireyler ve işaret 
dilini öğrenme isteği içerisinde olan işitenler için önemli bir eser olmuştur.  

Türk Đşaret Dili Sözlüğü’nün hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, çalışmalarının devam etmesini dilerim. 
 

 
 

Prof. Dr. Ömer DĐNÇER 

Millî Eğitim Bakanı 



 
SUNUŞSUNUŞSUNUŞSUNUŞ    

  

Hayatın her anında birlikte yaşamak zorunda olduğumuz işitme engelli bireylerin kendi aralarında ve işitenlerle 
iletişimin sağlanabilmesi dil bilmelerine bağlıdır. Bunu kolaylaştırmak için yaptığımız çalışmaların tek amacı sözel 
veya işaret dilini gerçek anlamda öğretebilmektir. 

Đşitme engelliler, birbirleriyle ve işitenlerle iletişimlerinde işaret yöntemi, sözel-işitsel yöntem ya da karma 
yöntem denilen yöntemleri kullanmaktadırlar. 

Son yıllarda iletişim sisteminde iki dil yöntemi de ağırlıklı olarak gündemde yer tutmaktadır. Đleri derecede 
işitme kaybı olanlar ile eğitime geç başlayan işitme engellilerin veya işitme cihazlarını etkin kullanma fırsatı 
bulamayan işitme engellilerin sözel iletişimde istenilen başarıyı gösteremediği gözlenmektedir. Millî Eğitim 
Sistemindeki işitme engellilerin eğitildiği ortamlarda sözel iletişim yöntemleri daha çok tercih edilmeye çalışılmaktadır. 
Çünkü bu öğrenciler ileri yaşamlarında işiten toplumla birlikte olacaklardır. Ancak, sözel dili öğrenemeyen işitme 
engellilerin kendi aralarında ve çevrelerindeki öbür bireylerle iletişimlerinde işaret dilini kullandıkları veya kullanmak 
zorunda kaldıkları bilinen bir gerçektir. Mevcut işaret dili kullanımında bölgeler arasında bazı küçük farklılıklara da 
rastlanılmaktadır. Bu farklılıklar iletişimde farklı güçlükleri ortaya çıkarmakta ve buna bağlı olarak da iletişimi 
zorlaştırmaktadır. 

Ülkemizde bu güne kadar Türk Đşaret Dili Sözlüğü’nün hazırlanamayışı bir boşluk yaratmış,  dilin gelişimine ve ortak bir dil oluşmasına 
engel olmuştur. Türk Đşaret Dili’nin bir kültür dili olması, zenginleşmesi ve öğrenmek isteyecek herkese kaynak olması açısından Genel 
Müdürlüğümüz böyle bir çalışmayı başarıyla tamamlamıştır. Dildeki kavramlar sürekli geliştiğinden bu çalışmaların her iki yılda bir güncellenmesi 
gerekmektedir. 

1986 kelime ve deyimden oluşan bu kaynak ülkemizde ortak bir dil oluşmasına katkıda bulunacaktır. Türk Đşaret Dili Sözlüğü; içeriği ve 
hazırlanışı bakımından bir ilk olma özelliği taşımaktadır. 

Bu çalışmada koordinatör olarak emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür eder, Sözlüğün işitme engellilere ve ilgi duyan bütün işitenlere hayırlı 
olmasını dilerim. 

          Doç. Dr. Hakan SARI 

                Millî Eğitim Bakanlığı 
     Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 
                    Genel Müdürü 
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     TÜRK ĐŞARET DĐLĐ SÖZLÜĞÜ’NÜN KULLANILMASINDA DĐKKAT EDĐLECEK 
HUSUSLAR 

 

 

 Millî Eğitim Bakanlığınca Türk işaret diline kaynak olması ve ortak bir dil oluşturulması amaçlanarak bu 

Sözlük hazırlanmıştır. 

Çalışmada; günlük konuşmalarda yoğun kullanılan kelimeler özenle seçilmiş, farklı okul ve kurumlardan 

işaret dili hakkında görüşler, yorumlar alınmış ve Sözlük’e eklenmiştir. 

Sözlük’te her kelimenin işaretini anlatan bir veya birkaç resim, elin ayrıntıları ve işaretin sözel anlatımı 

bulunmaktadır. Kelimenin/cümlenin anlatımında öncelikle işaretin nerede yapılması gerektiği (yüz hizasında gibi), 

elin şekli (sağ el işaret parmağı açık, öbür parmaklar kapalı gibi), ardından nasıl hareket ettirilmesi gerektiği 

anlatılmıştır. Bazı kelimelere işareti hatırlatacak veya ne düşünülerek yapıldığını anlatacak (su içildiği 

düşünülebilir gibi) notlar eklenmiş, karışıklıkları önlemek için bazı ekler konmamış, bazı kelimelerde ise anlatımın 

sıralaması değiştirilmiştir.  

Resimler ve sözel anlatımdan oluşan Türk Đşaret Dili Sözlüğü kişilere işaretleri ayrıntılı öğretmektedir.  

Ancak bilindiği üzere, işaret dili günlük konuşmalar içerisinde kullanıldığında daha akıcıdır. Bu durumda kişiler 

işaretlerin hizalarını değiştirebilir. Đşareti kullananın kişisel özelliklerine göre sol veya sağ elini kullanması 

anlatım bozukluğu oluşturmamaktadır. Ek olarak,  Sözlük’te kullanılan işaretlerin jest ve mimiklerle desteklenmesi 

anlatımı kuvvetlendirecektir. 

 



RESĐMLER ÜZERĐNDEKĐ ĐŞARET OKLARININ ANLAMLARI 

 
Devamlı düz hareketler. 

 
Aynı yöne düz hareketin devamı. 

 

Aynı yöne paralel hareketler. 

 

Ters yöne paralel hareketler. 

 
Kavisli hareketler. 

 
Saat yönünde dairesel hareketler. 

 

Saat yönünün tersinde dairesel hareketler. 

 

Parmaklarla yapılan spiral hareketler. 

 

Bütün parmakların harekete kapalı başlayıp açık bitirilmesi. 

 

Bütün parmakların harekete açık başlayıp kapalı bitirilmesi. 

 



EL ŞEKĐLLERĐ 

 

C el  

 

T el 

 

L el  

 

U el 

 

P el   

 

V el 

 

Sağ/Sol elin parmakları açık, düzdür. 

 
 

 

Sağ/Sol elin başparmak ve işaret 

parmağı birbirine değer.  

 

Sağ/Sol elin parmakları açıktır 

 
 

 

Sağ/Sol elin parmak uçları bitişiktir. 

 

Sağ/Sol elin parmakları açık, düz, 

kıvrıktır. 
 

 

Sağ/Sol elin işaret parmağı, orta parmağı 

ve başparmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. 

 

Sağ/Sol elin parmakları açık, kıvrıktır.  

 

Sağ/Sol elin serçe parmakları açık, öbür 

parmaklar kapalıdır. 

 

Sağ/Sol elin parmakları kıvrıktır.  

 

Sağ/Sol elin parmakları açık, düz, orta 

parmak… Değer. 

 

Sağ/Sol elin işaret parmağı açık, öbür 

parmaklar kapalıdır.  

 

 

 

Sağ/Sol elin işaret parmağı açık, 

kıvrıktır. 
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A  ABDEST  ABĐ 

 
 

 

      

 

  

 

 
 

Her iki el göğüs hizasında, sağ elin işaret 
parmağı ve orta parmağı açık öbür parmaklar 
kapalıdır. Sol elin işaret parmağı, sağ elin iki 
parmağının ortasından geçecek şekilde 
tutulur. Şekil olarak A harfi hayal edilir. 

 

 Sol elin avuç içi kendinize bakacak şekilde, 
parmaklar açık düz kıvrık biçimdedir. Sağ el, 
sol elin kıvrılan parmaklarının üstüne konur ve 
dirseğe doğru indirilir. Abdest alırken kolların 
yıkandığı hayal edilebilir. 

 Sağ elin başparmağı açık, öbür parmakları 
kapalıdır. Açık başparmak, çeneye konur, 
aşağıya ve öne doğru hareket ettirilir. 
 

ABĐYE  ABLA  ABONE 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sağ elin işaret parmağı ve orta parmağı açık, 
öbür parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar 
çeneye dokunur. Ardından her iki el açık 
kıvrık, avuç içleri kendinize bakacak şekilde 
omuz hizasından aşağıya belin iki yanına 
doğru sürüklenir. Güzel bir kıyafetin 
gösterildiği hayal edilebilir. 

 Sağ elin işaret parmağı ve orta parmağı açık 
kıvrık, öbür parmaklar kapalıdır. Avuç içi 
kendinize bakacak biçimde açık parmaklar 
çenenin sağ kenarından kaldırılarak, sağ yanağa 
konur. 

 Her iki el göğüs hizasında, sol el açık düz ve 
avuç içi yukarıya bakacak şekildedir. Sağ el 
yumruk, işaret parmağı öne doğru çıkarılmış 
biçiminde (T el) sağ el resimdeki gibi avuç 
içine konur. Mühür basıldığı hayal edilebilir. 
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ACABA  ACELE  ACI 

   

  

 

 

 

  

Sağ el açık düz ve avuç içi kendinize bakacak 
şekilde el parmakları burna değdirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, sağ ve sol elin işaret 
parmakları ve orta parmakları açık, öbür 
parmaklar kapalıdır. Sağ el, sol elin açık 
parmaklarına iki kez resimdeki gibi değdirilir. 

 Sağ el işaret parmağı ve orta parmağı açık, 
öbür parmaklar kapalıdır. Sağ el işaret 
parmağı çeneye değdirilir. Bir yerin 
ağrımasında duyulan acıyı ifade etmek için 
kullanılan işarettir. 

ACIMAK  ACIKMAK  AÇACAK 

  

  

 

  

 

 
 

Sağ el kalp hizasında, parmaklar açıktır. Sağ 
açık elin orta parmağı kalbin üzerine 
dokunulur. 
 

 Sağ el açık düz,  karın hizasında avuç içi 
yukarıya bakacak biçimdedir. Sağ el sağa sola 
yatay biçimde hareket ettirilir.  
 

 Her iki el göğüs hizasında, sol el işaret 
parmağı açık, öbür parmaklar kapalı, yukarıyı 
gösterecek şekilde tutulur. Sağ el işaret 
parmağı ve orta parmağı açık, sol el işaret 
parmağının ucuna değdirilerek yukarıya 
kaldırılır. Bir kapağın açıldığı hayal edilir. 
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AÇIK  AÇMAK  AD 

  

  

 

 
 

 

 
 

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmağı ve 
orta parmak açık öbür parmaklar kapalıdır. 
Açık parmaklar resimdeki gibi birbirine 
değecek şekilde tutulur ve parmaklar 
birbirinden ayrılırken parmak uçları karşıya 
bakacak şekle getirilir. Kapalı bir nesnenin 
açıldığı hayal edilebilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret parmağı ve 
orta parmak açık öbür parmaklar kapalıdır. 
Açık parmaklar resimdeki gibi birbirine 
değecek şekilde tutulur ve parmaklar 
birbirinden ayrılırken parmak uçları karşıya 
bakacak şekle getirilir. Kapalı bir nesnenin 
açıldığı hayal edilebilir. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el işaret 
parmağı açık kıvrık, öbür parmaklar kapalıdır. 
Sol el düz ve avuç içi sağ ele bakar 
biçimdedir. Sağ elin kıvrık parmağının üstü 
sol elin avuç içine değdirilir. 

ADA  ADAK  ADAM 

 

 
 

 

 
 

 

  

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el 
parmaklar açık kıvrık ve avuç içi aşağıyı 
gösterecek şekildedir. Sol el düz, sağ elin 
altındadır. Denizin üzerinde bir ada hayal 
edilebilir. 

 Sağ el serçe ve başparmak açık, öbür parmaklar 
kapalıdır. Sağ el başparmak başın sağ kısmına 
konur. Bu hayvanın boynuzunu işaret 
etmektedir. Ardından her iki el göğüs hizasında, 
sol el yumruk, sağ el düzdür. Sağ el, sol elin 
üstünde sağa çekilir. 

 Sağ elin başparmağı açık, öbür parmakları 
kapalıdır. Açık başparmak, çeneye konur. 
 

ALİ 
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ADANA  ADAY  ADELE 

   

 
 

 

  

 

  

Her iki el göğüs hizasında, sol el bütün 
parmakların uçları birleşmiş biçimde, sağ el 
sol eli resimdeki gibi tutarak parmak uçlarına 
doğru hareket eder. Aynı hareket eller 
değişerek tekrarlanır. 

 Sağ el işaret parmağı açık, öbür parmaklar 
kapalıdır. Đşaret parmağı, sol omuza dokunarak, 
avuç içi karşıya bakacak şekilde döndürülür. 

 Sağ el işaret parmağı açık, öbür parmaklar 
kapalıdır. Sağ el işaret parmağı, sol kol altı 
hizasında kolun dışını gösterecek şekilde 
tutularak dirseğin içine doğru indirilir. 

ADIYAMAN  ADLĐYE  ADRES 

  

 
 

 

 
 

 

  

Her iki el göğüs hizasında, sol el düz ve avuç 
içi yukarıya bakacak şekildedir. Sağ el 
yumruk biçiminde avuç içine vurulur. Vurma 
anında işaret parmağı ve orta parmak açılır. 
 

 Her iki el omuz hizasında, işaret parmakları 
açık, öbür parmaklar kapalıdır. Đşaret 
parmakları omuzları gösterecek şekilde tutulur. 
Omuzların iç kısımlarında ellerin biri öne 
giderken öbürü arkaya gidecek şekilde ileri geri 
hareket ettirilir. Adliyede giyilen cübbenin 
yakası işaret edilmektedir. 

 Her iki el düz omuz hizasında, parmaklar açık 
düz kıvrık ve avuç içleri omuzlara bakacak 
şekildedir. Eller boyna doğru aynı anda 
hareket ettirilir. 
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AFERĐN  AFFETMEK  AFĐŞ 

   

  

 

  

 

  

Sağ el başparmak açık, öbür parmaklar 
kapalıdır. Sağ el ileri doğru hareket ettirilir. 
Tamam ya da Aferin denildiği hayal 
edilebilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret parmağı ve 
orta parmak açık öbür parmaklar kapalıdır. 
Açık parmaklar resimdeki gibi birbirine 
değecek şekilde tutulur ve parmaklar 
birbirinden ayrılırken parmak uçları karşıya 
bakacak şekle getirilir.  

 Her iki elin başparmakları açık, öbür 
parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar baş 
hizasında, aynı anda öne doğru bir şey 
yapıştırıyormuş gibi hareket ettirilir ve aşağı 
doğru kaydırılarak baş hizasındaki yapıştırma 
hareketi karın hizasında tekrarlanır. 

AFRĐKA  AFYON  AĞAÇ 

   

 
 

 

  

 

 
 

Sağ el işaret parmağı açık, öbür parmaklar 
kapalıdır. Açık işaret parmağı, burnun altında 
avuç içi dışa doğru hareket edecek şekilde el 
çevrilir. 

 Sağ el ağız hizasında, parmaklar açık kıvrık; sol 
el göğüsün altında, parmaklar açık kıvrıktır. 
Ellerin yerleri değiştirilerek işaret tamamlanır. 

 Sağ el sağ omuz hizasında, yumruktur. Sol el, 
sağ kolun dirseğinden tutar. Sonrasında 
parmaklar açılır. Ağacın dalları ve köklerinin 
gösterildiği hayal edilebilir. 
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AĞDA  AĞIR  AĞRI(ĐL) 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sol el göğüs hizasında, açık düzdür. Sağ el, 
sol kolun üzerinde, bilekten dirseğe doğru düz 
biçimde bir şey sürüyormuş gibi dokunarak 
çekilir. Ardından sağ el, yumruk biçiminde 
koldan yukarı doğru bir şey çekiyormuş gibi 
hareket ettirilir. Sol kola yapıştırılan bir şeyin 
yukarı doğru çekerek çıkarıldığı hayal 
edilebilir. 

 Her iki el omuz hizasında parmaklar açık ve 
avuç içleri yukarıya bakacak şekildedir. Her iki 
el karın hizasında indirilir. Ağır bir nesnenin 
taşınması hayal edilebilir. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el 
parmaklar açık kıvrık, avuç içi aşağıyı 
gösterecek şekildedir. Sol el düz, sağ elin 
altındadır. Sağ el aşağıya sarkıtılmış 
parmaklar yukarı doğru çekilirken parmak 
uçları birbirine değdirilir. Dağ yapıldığı hayal 
edilebilir. 

AĞUSTOS  AĞZI KURUMAK  AĞZINA KĐLĐT VURMAK 

  

  

 

 

 

 

 
 

Sağ el serçe parmak ve başparmak açık öbür 
parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar yukarıya 
bakacak şekilde başparmak çenenin altına 
değdirilir. 

 Sağ el işaret parmağı açık öbür parmaklar 
kapalı, işaret parmağı boğaz hizasından aşağı 
doğru indirilir. Ardından el açılır, işaret ve 
başparmak birleştirilir.  

 Sağ el ağız hizasında, yumruk biçiminde işaret 
parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla 
bitiştirilir (T el). Sağ el, bir şeyi kilitliyormuş 
gibi sola doğru çevrilir. 
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AĞZININ SUYU AKMAK  AHBAP  AĐLE 

   

  

 

  

 

 
 

Sağ el işaret parmağı ile ağzın sağ ucundan 
aşağı doğru indirilir.  

 Sağ el ve sol el karın hizasında eller yumruk 
biçiminde, sağ el üstte sol el altta birbirini 
sıkıca tutar.  Bu işaret yakın dostluğu anlatır. 

 Her iki el karın hizasında düz ve kıvrık bilek 
içleri birbirine değecek şekilde bilekler 
birbirine dokundurulur. 

AĐT  AK  AKCĐĞER 

  
 

 
 

 

  

 

 
 

Sağ el göğüs hizasında, parmaklar açık, avuç 
içi kendinize bakacak şekilde parmak uçları 
göğsün ortasına konur. 

 Sağ el, sağ yanak hizasında, düz kıvrıktır. Sağ 
el parmakların üst kısmı, sağ yanağa dokunarak 
yukarıya hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, açıktır. Eller aşağı 
doğru kaydırılır. Akciğerlerin gösterildiği 
hayal edilebilir. 
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AKIL  AKILLI  AKILSIZ 

   

 
 

 

 
 

 

 
 

Sağ el işaret parmağı açık kıvrık, öbür 
parmaklar kapalıdır. Açık parmak başın sağ 
kısmında; parmak ucu aşağıya yukarıya 
hareket ettirilir. 

 Sağ el işaret parmağı açık kıvrık, öbür 
parmaklar kapalıdır. Açık parmak başın sağ 
kısmında; parmak ucu aşağıya yukarıya hareket 
ettirilir. 

 Sağ el işaret parmağı açık kıvrık, öbür 
parmaklar kapalıdır. Açık parmak başın sağ 
kısmında arkaya doğru konur; parmak ucu 
aşağıya yukarıya hareket ettirilir. 

AKIM  AKLINA GELMEK  AKRABA 

  

  

 

 

 

 

  

Her iki el, iki omuz hizasında, işaret 
parmakları ve orta parmaklar açık kıvrık, öbür 
parmaklar kapalıdır. Eller bilekten öne arkaya 
çevrilerek, resimdeki gibi çenenin hizasına 
gelir. 

 Sağ el işaret parmağı açık kıvrık, öbür 
parmaklar kapalıdır. Açık parmak başın sağ 
kısmında; parmak ucu aşağıya yukarıya hareket 
ettirilir. Ardından sağ el omuz hizasında, 
parmaklar açık düz el iken parmaklar kıvrılır. 
“Gel” işareti yapılır. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları, 
resimdeki gibi birbirinin etrafında daire çizer. 
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AKREP  AKSARAY  AKŞAM 

  
 

  

 

 
 

 

 
 

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları 
ve başparmaklar açık, parmak uçları birbirine 
değdirilip açılarak akrebin kıskaçları işaret 
edilir. 

 Sağ el açık düz kıvrık, parmak uçları sol koltuk 
altından yukarı doğru çekilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açıktır. 
Eller iki yandan gelerek, sağ el önde kalacak 
şekilde birbiri üzerine getirilir. 

AL(KIRMIZI)  ALAN  ALAY 

   

  

 

 
 

 

  

Đşaret parmağı ile alt dudağa dokunulur 
Dudağın kırmızı rengi gösterilir. 

 Sağ el göğüs hizasında, açık düz ve avuç içi 
aşağıya bakacak şekilde el sağa doğru açılır. 
Düz bir alanın gösterildiği hayal edilebilir. 

 Sağ el göğüs hizasında serçe parmak açık, 
öbür parmaklar kapalıdır. Açık serçe parmak 
daire çizer. 
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ALBÜM  ALÇAK  ALDATMAK 

  

 

 

 

 

 
 

 

  

Her iki el göğüs hizasında, sağ el açık düzdür. 
Sağ el, sol el avuç içine resimdeki gibi konur.  

 Sağ el açık düz ve avuç içi aşağıya bakacak 
şekilde göğüsün sağından aşağıya karın 
hizasına doğru indirilir 

 Sağ elin başparmağı ve işaret parmağının 
uçları birleşik, göğüs hizasından sola doğru 
hareket ettirilir. 

ALDIRMAMAK  ALET  ALIN 

 

 
 

 

 

 

 

  

Sağ işaret parmağı açık, öbür parmaklar 
kapalıdır. Açık parmak kulağa dokundurulur. 
Ardından sağ el parmaklar öne doğru açık düz 
el olarak göğüs hizasındaki sol elin üzerinde 
indirilir. 
 

 Her iki el göğüs hizasında, sol el açık, düz ve 
avuç içi sağa bakacak şekilde; sağ el işaret 
parmağı sol elin avuç içinde bir şeyi deler gibi 
öne arkaya çevrilir. Ardından her iki el bir şeyi 
toplar gibi kenarlardan gelerek ortada birleşir 
devamında iki elin parmak uçları göğsün ön 
kısmında birleştirilir.  

 Sağ el parmaklar açık düz alna konur. 
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ALIŞVERĐŞ  ALIŞMAK  ALKIŞ 

   

  

 

 
 

 

 
 

Her iki el göğüs hizasında, yumruktur. Ellerin 
biri öne, öbürü arkaya eller yer değiştirerek 
hareket ettirilir. Almak vermek hareketi 
yapıldığı hayal edilebilir. 

 Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık, öbür 
parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar burnun 
üstüne konur. 

 Her iki el göğüs hizasında, avuç içleri 
birbirine değecek şekilde hareket ettirilir. 
Alkışlanır. 

ALKOL  ALLAH  ALLAHA EMANET OL 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Sağ el ağız hizasında, başparmak ve serçe 
parmak açık, öbür parmaklar kapalıdır. 
Başparmak ağza gelecek şekilde bir şey 
içiyormuş gibi gösterilir. 

 Sağ el baş hizasında, işaret parmağı açık öbür 
parmaklar kapalı ve avuç içi karşıya bakacak 
şekilde yukarıya işaret edilir. 

 Sağ el baş hizasında, işaret parmağı açık öbür 
parmaklar kapalı ve avuç içi karşıya bakacak şekilde 
yukarı işaret edilir. Burada “Allah” kelimesi işaret 
edilmektedir. Ardından her iki el göğüs hizasında, sağ 
elin işaret parmağı, sol el işaret ve başparmağının 
ortasına değdirilir. Burada “emanet” kelimesi işaret 
edilmektedir. Son olarak sağ el bütün parmak uçları 
birbirine değdirilerek aşağı doğru çekilir. Burada 
“olsun” kelimesi gösterilmektedir. 
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ALLAH KORUSUN  ALMAK  ALMANYA 

  

 

 

 

 
 

 

  

Sağ el baş hizasında, işaret parmağı açık, öbür 
parmaklar kapalı ve avuç içi karşıya bakacak 
şekilde yukarı işaret edilir. Ardından sağ el ile 
sağ kulakmemesi tutulur. Son olarak sağ el 
yumruk, başın sağ üst kısmına vurulur. 

 Sağ el göğüs hizasında, parmaklar açık kıvrık, 
el kendinize doğru çekilir. Herhangi bir şeyin 
alındığı hayal edilebilir. 

 Sağ el yumruk biçiminde işaret parmağı öne 
doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişiktir (T el). 
Sağ el, sol kolun ortasına dokunur ve bilekten 
çevrilir. 

ALT  ALTI  ALTIN 

   

 
 

 

  

 

  

Sağ ve sol el boyun hizasında, parmaklar açık 
düz ve eller birbirine değmeyecek şekildedir. 
Sol el sağ elin altına getirilir. 

 Sağ el başparmak açık kıvrık, öbür parmaklar 
kapalıdır.  

 Sağ el omuz hizasında, işaret parmağı ve 
başparmağın uçları birleşik, öbür parmaklar 
açıktır. El sağa doğru çekilir.  
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AMASYA  AMATÖR  AMBAR 

   

  

 

 
 

 

 
 

Sağ el ağız hizasında, parmaklar açık 
kıvrıktır. Bir elmanın yendiği hayal edilebilir. 

 Sağ el işaret parmağı açık, öbür parmaklar 
kapalıdır. Sağ el önden arkaya öne doğru hayali 
bir S çizer. 

 Her iki el parmaklar açıktır. Sol el omuz 
hizasında; sağ el göğüs hizasında, iki el de 
sola doğru iki kez hareket ettirilir. 

AMCA  AMELĐYAT  AMERĐKA 

   

  

 

  

 

  

Her iki elin işaret ve başparmaklarının uçları 
birleşiktir ve birbirinin çevresinde döndürülür. 

 Sağ el parmaklar açık kıvrık, parmak uçları 
göğse değdirildikten sonra aşağı doğru indirilir. 
Ameliyatta vücudun kesildiği işaret 
edilmektedir. 

 Sağ elin başparmak, işaret parmağı ve orta 
parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır. 
Başparmak alnın sağ tarafına konur. Açık 
parmaklar öne arkaya sallanır. 
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AMĐN  AMPUL  ANADOLU 

 
  

  

 

  

 

 
 

Her iki el omuz hizasında, açık düz ve avuç 
içi kendinize bakacak şekilde tutulur. 
Ardından eller yüze sürülür. Dua edildiği 
hayal edilebilir. 

 Sağ el parmaklar açık kıvrık, el baş hizasında 
bilekten sağa sola hareket ettirilir. 

 Sağ el bütün parmaklar açık orta parmak 
kıvrıktır. El göğüs hizasında orta parmak 
kalbin üzerine dokunarak daire çizer. 

ANAHTAR  ANAOKULU  ANAYASA 

  

 
 

 

 
 

 

 

Sağ el göğüs hizasında, yumruk biçiminde 
işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve 
başparmakla bitişiktir (T el).Sağ el bilekten 
iki kez sağa sola çevrilir. 

 Sağ el parmaklar açık, parmak uçları önce sağ 
göğüs hizasına sonra sol göğüs hizasına konur. 
Bu “anne” işaretidir. Ardından sağ el açık düz, 
ağız hizasında sağa sola iki kez hareket ettirilir. 
Bu “okul” işaretidir. 

 Sağ el karın hizasında, işaret parmağı ve 
başparmak açık, parmak uçları yukarıyı 
gösterir şekilde, öbür parmaklar kapalıdır. 
Türk Bayrağının hilali hayal edilebilir. 
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ANCAK  ANI  ANĐ 

 

 

 

 

  

 

 

 

Her iki el göğüs hizasında; açık düz ve avuç 
içleri yukarıya bakar. Eller iki yana kaldırılır. 

 Her iki el göğüs hizasında; sol el, sağ elin 
resimdeki gibi altında ve avuç içi aşağıya 
bakacak biçimdedir. Sağ el işaret parmağı ve 
orta parmak sol elin üst kısmına dokundurulur. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları 
ve orta parmaklar açık, öbür parmaklar 
kapalıdır. Açık parmaklar resimdeki gibi 
birbirlerine dokundurulur. Bu “hız ve 
çabukluk” işaretidir. Ardında her iki el göğüs 
hizasında iki yana kaldırılır. Bu da “şaşkınlık 
ve durma” işaretidir. 

ANITKABĐR  ANKARA  ANLAMAK 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Sağ el işaret parmağı açık, sağ gözün altına 
konur. Bu Atatürk’ü işaret etmektedir. Her iki 
el göğüs hizasında, sol el açık düz ve avuç içi 
yukarıya bakacak şekildedir. Sağ el açık düz 
ve serçe parmağı sol elin avuç içine değdirilir. 
Bu işaret ise mezarı işaret etmektedir. 

 Sağ el ağız hizasında, sağ işaret parmağı ve 
başparmağın uçları birbirine değerek, ağza 
doğru fiske atılır. 

 Sağ el parmaklar resimdeki gibi başın yanında 
tutulur ve el sağa doğru çekilirken parmak 
uçları birleşir. 
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ANNE  ANNEANNE  ANTALYA 

   

 
 

 

 
 

 

  

Sağ el parmaklar açık kıvrık, parmak uçları 
önce sağ göğüs hizasına sonra sol göğüs 
hizasına konur.  

 Sağ el, sağ yanak hizasında; işaret parmağı ve 
orta parmak açık, öbür parmaklar kapalıdır. 
Açık parmaklar sağ yanağa iki kez dokunur. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sol el 
yumruktur. Sağ el, sol eli avuç içine alır ve 
sağ el, sağa doğru hareket eder. Sol elin bir 
portakal olduğu ve sağ elle kabuğunun 
soyulduğu hayal edilebilir. 

ANTEN  ANTRENMAN  ANTRENÖR 

  

  

 

 
 

 

 

 

Sağ el baş hizasında, parmaklar açık kıvrık ve 
avuç içi karşıya bakacak şekilde tutulur. Sol el 
yumruk yapılır ve göğüs hizasında, sağ kola 
değecek şekilde tutulur. Sağ el sağa sola 
sallanır. Sağ ve sol elin birleşiminin hareket 
eden bir uydu olduğu hayal edilebilir. 

 Her iki el göğüs hizasında yumruk yapılır. 
Göğsün önünde iki kez daire çizer. 

 Her iki el göğüs hizasında yumruk yapılır. 
Göğsün önünde iki kez daire çizer. Ardından 
eller yumruk biçiminde işaret parmağı öne 
doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik (T el) 
sağa doğru iki kez hareket ettirilir. 
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APARTMAN  APTAL  ARABA 

   

  

 

 
 

 

  

Her iki el açık düz ve avuç içleri birbirine 
bakacak şekilde, eller karın hizasından göğüs 
hizasına çıkarılır. 

 Sağ el açık alnın sağına doğru değdirilir.  Sağ ve sol el göğüs hizasında, eller yumruk 
biçimde yarım daire şeklinde hareket ettirilir. 
Direksiyonun çevrildiği hayal edilebilir. 

ARABĐSTAN  ARALIK(AY)  ARALIK 

 
  

 
 

 

 
 

 

  

Sağ el yumruk, işaret parmağı öne doğru 
çıkıntılı ve başparmakla bitişik (T el).Sağ el 
önce ağza ardından alna değdirilir. 

 Sağ el işaretparmağı ve orta parmak açık, öbür 
parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar gözü 
arasına alarak avuç içi karşıya bakacak şekilde 
sağa doğru çekilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık düz 
ve avuç karşıya bakar biçimdedir. Eller yan 
yana konur ve sağ el öne sol el arkaya hareket 
ettirilir. 
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ARAMAK  ARAP  ARASIRA 

  
 

  

 

  

 

 

 

Her iki el işaret parmakları açık, öbür 
parmaklar kapalıdır. Sağ el işaret parmağı 
yukarıya, sol el işaret parmağı aşağıyı gösterir 
şekilde birbirinin çevresinde döndürülür. 

 Sağ el açık düzdür. Yüz hizasından aşağıya 
boyun hizasına doğru hareket ettirilir. Yüzün 
esmer olduğu işaret edilmektedir. 

 Her iki elin işaret parmakları önce sağı sonra 
solu gösterecek şekilde göğüs hizasında 
resimdeki gibi hareket ettirilir. 

ARAŞTIRMAK  ARGO  ARJANTĐN 

   

 
 

 

 
 

 

  

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları 
ve orta parmaklar açık kıvrık, öbür parmaklar 
kapalıdır. Açık parmaklar ile sağa sola doğru 
çekme hareketi yapılır. 

 Sağ el yüz hizasında, avuç içi önce sola sonra 
öne bakacak şekilde hareket ettirilir.  

 Her iki el resimdeki gibi başın iki yanında 
(kulakların üzerinde), eller başa değecek 
şekilde üç kez ok yönünde hareket ettirilir. 



 

19 

ARKA  ARKADAŞ  ARMAĞAN 

   

 
 

 

 
 

 

  

Sağ el, sağ omuz hizasında, parmaklar açık 
düz kıvrıktır. Sağ el ile vücudun arkası 
gösterilir. 

 Her iki el karın hizasında, parmaklar açık düz 
ve sol el avuç içi yukarıya bakacak şekilde; sağ 
el avuç içi aşağıya bakacak şekilde iki el 
birbirine iki kez vurulur.  

 Sağ el yüz hizasında, parmaklar resimdeki 
gibi burnun üzerinden ileri doğru çekilirken 
parmak uçları birleştirilir. 

ARMUT  ARPA  ARSA 

  

  

 

  

 

 

  

Sağ el ağzın sağ tarafında, parmaklar açık 
kıvrık ve avuç içi sola bakacak şekilde el 
bilekten öne doğru çevrilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık düz 
ve avuç içleri birbirine değecek şekilde 
birleştirilir. Sağ el sol elin üzerinde daire çizer. 
Değirmenin tahıl öğütmesi hayal edilebilir. 

 Her iki el göğüs hizasında işaret parmakları 
açık, öbür parmaklar kapalıdır. Eller yere 
paralel bir daire çizer. Ardından dairenin 
tamamlandığı yerde, resimdeki gibi parmak 
uçları birleştirilerek birbirine sürtülür. 
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ARTI  ARTVĐN  ARZU ETMEK 

   

  

 

  

 

 
 

Her iki el karın hizasında, ellerin işaret 
parmakları açık öbür parmaklar kapalıdır. 
Parmaklar birbirinin üstüne resimdeki 
konarak artı işareti oluşturulur. 

 Her iki el boyun hizasında yumruk biçiminde 
işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve 
başparmakla bitiştirilir (T el), her iki el bilekten 
titretilir. 

 Sağ el işaret parmağı açık öbür parmaklar 
kapalıdır. Sağ el açık parmak, sağ yanağa 
değdirilir ve burna doğru bırakılır. Bu hareket 
iki kez tekrarlanır.  

ASABĐ  ASANSÖR  ASIR 

 

  

 

 
 

 

 

 

   

Her iki el göğüs hizasında, sağ elin işaret 
parmağı açık kıvrık, sol işaret parmağı 
boyunca iki kez ileri geri hareket eder. 

  Sağ el başparmak açık, öbür parmaklar 
kapalıdır ve el öne doğru itilir. Asansör 
düğmesine basıldığı hayal edilebilir. Ardından 
sağ el parmaklar açık düz kıvrık, resimdeki gibi 
sağ el başın üst hizasına kadar yükseltilir ve 
aşağı doğru indirilir. Asansörün inip çıkması 
düşünülebilir. 

 Sağ el işaret parmağı açık, öbür parmaklar 
kapalıdır. Sağ el açık parmak, yüzün orta 
hizasında alından çeneye kadar çekilir. Bu 
“100” rakamının işaretidir. Ardından işaret 
parmağı ile çeneye vurulur. Bu “sene” 
kelimesinin işaretidir. 
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ASKER  ASKI  ASLA 

  

 
 

 

  

 

  

Sağ el alnın sağ üst kısmına, parmaklar açık 
düz ve avuç içi aşağıya bakacak şekilde 
konur. Askerin selam verme hareketi işaret 
edilir. Ardından sağ el başparmak açık, öbür 
parmaklar kapalıdır ve el omuzun altına doğru 
çekilir. Askerin silahın askısını tutma hareketi 
işaret edilir. 

 Her iki el omuz hizasında, işaret parmakları 
açık, öbür parmaklar kapalıdır. Sağ el işaret 
parmağı kıvrılarak sol el işaret parmağının 
üzerinde asılı gibi durur.  

 Sağ el işaret parmağı açık, öbür parmaklar 
kapalıdır. Sağ elin açık parmağı boyun 
hizasında, soldan sağa doğru çenenin altından 
çekilir. 

ASLAN  ASPĐRĐN  ASYA 

   

  

 

 
 

 

  

Her iki el parmaklar açık kıvrık, eller 
resimdeki gibi iki yana çekilir. Aslanın 
pençeleri hayal edilebilir. 

 Sağ işaret parmağının ve orta parmağın uçları 
birleşik ve öbür üç parmak açık biçimde, el ağız 
hizasına götürülür. Bir ilacın ağza koyulduğu 
hayal edilir. 

 Sağ el işaret parmağı ve orta parmağı açık, 
öbür parmaklar kapalıdır. Parmaklar çene 
başlangıcından boğaza kadar indirilir. 
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AŞÇI  AŞI  AŞIK OLMAK 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Her iki el düz kıvrık, başın üstünden yukarı 
doğru kaldırılır. Burada aşçının şapkası işaret 
edilmektedir.  Ardından sağ el karın 
hizasında, yumruk biçiminde işaret parmağı 
öne doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik (T 
el) yere paralel bir kez çevrilir. Burada ise 
aşçının yemek karıştırması işaret 
edilmektedir. 

 Sağ el işaret parmağı açık, öbür parmaklar 
kapalıdır. Açık parmak ucu ile sol kolun 
dirseğinin içine dokunulur. 

 Sağ elin baş, işaret ve orta parmağı açık 
kıvrık, öbür parmakları kapalıdır. Açık 
parmaklarla kalbin üzerine dokunulur. Bu 
“aşk” kelimesini işaret etmektedir. Ardından 
bütün parmak uçları birleştirilerek omuz 
hizasından karın hizasına doğru indirilir. Bu 
“olsun” kelimesini işaret etmektedir. 

AŞK  AŞURE  AT 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Sağ elin başparmağı, işaret parmağı ve orta 
parmağı açık kıvrık, öbür parmaklar kapalıdır. 
Açık parmaklarla kalbin üzerine dokunulur. 
Bu aşkı işaret etmektedir.  

 Sağ el bütün parmak uçları birleştirilerek ağız 
hizasına getirilir. Ardından sağ el karın 
hizasında ve yumruk biçiminde işaret parmağı 
öne doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik yere 
paralel bir kez çevrilir. Burada aşurenin 
karıştırılması işaret edilir. 

 Sağ elin, işaret ve orta parmağı açık öbür 
parmaklar kapalı ve parmak uçları aşağıya 
bakacak şekildedir. Sol el işaret parmağı, sağ 
el işaret parmağı ve orta parmağının 
ortasından geçecek şekilde göğüs hizasında 
tutulur. Her iki el bir atın koşması gibi öne 
doğru hareket ettirilir. 
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ATAÇ  ATARĐ  ATATÜRK 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Her iki el göğüs hizasında, sol el parmaklar 
açık düz ve avuç içi kendinize bakacak 
şekilde tutulur. Sağ el başparmağı, işaret 
parmağı ve orta parmak açık öbür parmaklar 
kapalıdır. Sağ el, sol eli resimdeki gibi tutulur.  

 Her iki el karın hizasında, sol el parmaklar açık 
düz ve avuç içi yukarıya bakacak şekildedir. 
Sağ el başparmak açık, öbür parmaklar 
kapalıdır. Sağ el, sol elin avuç içine konur ve 
sağa sola kesik ve hızlı sallanır. 

 Sağ el işaret parmağı açık, öbür parmaklar 
kapalıdır. Açık parmak sağ gözün alt kısmına 
(sağ yanağa) konur. 

ATEŞ  ATKI  ATLAMAK 

   

  

 

  

 

 
 

Sağ el karın hizasında, sol el omuz hizasında, 
her iki elin bütün parmakları açık kıvrık ve 
avuç içleri yukarıya bakacak şekilde, eller 
aşağıya yukarıya yer değiştirir. Bu hareket iki 
kez tekrarlanır. 

 Sağ el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne 
doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik öbür 
parmaklar kapalı biçimde (T el), sol omuz 
üzerinde dairesel bir hareket çizer. Bu atkının 
bağlanma hareketini işaret eder. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret ve orta 
parmak açık kıvrık öbür parmaklar kapalı ve 
avuç içleri aşağıya bakacak şekildedir. Sağ el, 
sol elin üzerinden atlar gibi resimdeki ok 
yönünde hareket ettirilir. 



 

24 

ATLAS  ATLET  ATLETĐZM 

   

 

 

  

 

 
 

Her iki elin işaret parmakları ve orta 
parmakları açık, öbür parmakları kapalıdır. 
Eller başın iki yanından kenarlara genişleyen 
yere paralel bir daire çizer. 

 Her iki el omuz hizasında, işaret parmağı ve 
başparmak açık, öbür parmaklar kapalıdır. 
Parmak uçları yukarıya doğru eller aşağı doğru 
çekilir. Bir atletin askıları hayal edilebilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, başparmaklar açık, 
öbür parmaklar kapalıdır. Sol el sabit, sağ el 
ileri doğru hareket ettirilir. 

ATMAK  AV  AVEA 

   

  

 

  

 

 
 

Sağ el parmak uçları birbirine değecek şekilde 
ve öne doğru hareket ettirilir. Bir şeyin 
atıldığı hayal edilebilir. 

 Her iki el işaret parmakları açık, öbür parmaklar 
kapalıdır. Sol kol öne yukarı doğru uzatılır ve 
sağ kol kıvrık, el ağız hizasındadır. Đşaret 
parmakları iki kez açılıp kapatılır. Tüfekle ateş 
etme hayal edilebilir. 

 Sağ el ağız hizasında, parmaklar resimdeki 
gibi başparmak ayrı ve bütün parmaklar avuç 
içine doğru kıvrık el daire çizer. 
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AVRO (EURO)  AVRUPA  AVUÇ 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

Sol elin işaret ve başparmağı açık, kıvrık, 
öbür parmaklar kapalıdır (C el). Sol elin açık 
parmakları içine sağ el işaret ve orta parmağı 
girer. Burada avronun (€) simgesi işaret 
edilmektedir. 

 Sağ el çenenin altında, açık düzdür. El, göğüs 
hizasından çenenin altına hareket ederek, çene 
altına konur. Đki kez aşağıya yukarıya hareket 
eder. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el işaret 
parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır. Sol el 
parmaklar açık düz ve avuç içi sağa bakacak 
şekildedir. Đşaret parmağı ile avuç içi 
gösterilir. 

AVUKAT TUTMAK  AVUKAT  AVUSTRALYA 

  

 
  

 

 
 

 

  

Sağ el parmaklar açık düz; sağ el, sol kol 
altından yukarı doğru hareket ettirilir. Bu 
avukatı işaret etmektedir. Ardından sağ el 
bütün parmakları bitişik el önce açık sonra 
kapalı duruma getirilir. Bu tutmak kelimesini 
işaret eder. 

 Sağ el parmaklar açık düz; sağ el, sol kol 
altından yukarı doğru hareket ettirilir. Bu 
avukatı işaret etmektedir. 

 Her iki el omuz hizasında, parmaklar açık 
kıvrık ve avuç içleri karşıya bakacak şekilde, 
eller öne doğru hareket ettirilir. 
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AVUSTURYA  AY ÇEKĐRDEĞĐ  AY 

   

  

 

  

 

  

Her iki el omuz hizasında, parmaklar açık 
kıvrık ve avuç içleri karşıya bakacak 
şekildedir. Ardından ikinci resimdeki gibi 
avuç içi kendinize bakacak şekilde el kıvrılır. 

 Sağ işaret parmağının ve orta parmağın uçları 
birleşik ve öbür üç parmak açık biçimde, el ağız 
hizasına götürülür. Çekirdek yendiği hayal 
edilir. 
 

 Sağ el işaret parmağı ve başparmak açık, öbür 
parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar sağ 
omuzdan yüzün önüne doğru götürülür. 

AYAK  AYAKKABI  AYAKTA 

  

 

 

 

  

 

 

  

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık 
düzdür. Sol el sağ eli resimdeki gibi kavrar, 
sağ el ileri geri hareket eder. 

 Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık 
düzdür. Sağ el, sol avuç içinde öne doğru 
çıkarılır. Bir ayağın ayakkabının içine girmesi 
işaret edilmektedir. 

 Sol el göğüs hizasında, parmaklar açık düz ve 
avuç içi yukarıya bakacak şekildedir. Sağ el 
işaret parmağı ve orta parmak açık, öbür 
parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar, sol elin 
avuç içine konur. 
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AYAR  AYDIN  AYI 

  

   

 

  

 

  

Sağ elin işaret parmağı ve orta parmağı açık, 
öbür parmaklar kapalıdır (V el). Sol işaret 
parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır. Sol 
işaret parmağı, sağ açık parmaklar arasında 
sağa sola çevrilir. 

 Sağ el işaret parmağı ve başparmak açık, öbür 
parmaklar kapalıdır. Sağ el, sağ omuzdan yüzün 
önüne doğru götürülür. 

 Her iki el omuz hizasında, parmaklar açık 
kıvrık, resimdeki oklar gibi yukarıya düz bir 
hareketle çıkarılır. Bir ayının pençeleri hayal 
edilebilir. 

AYIP  AYNA  AYNI 

   

 
 

 

 
 

 

 
 

Sağ el yumruk, parmakların eklem yerleriyle 
çenenin sağ kısmına iki kez vurulur. 

 Sağ el sağ omuz hizasında, parmaklar açık 
düzdür. El bilekten sağa sola hareket ettirilir. 
Bir aynaya bakıldığı hayal edilebilir. 

 Her iki el kalp hizasında, serçe parmaklar 
açık, öbür parmaklar kapalıdır. Eller iki kez 
aşağı doğru hareket ettirilir. 
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AYRAN  AYRILMAK  AYVA 

   

 
 

 

  

 

  

Sağ el omuz hizasında, el resimdeki gibi 
yumruk, dirsekten itibaren aşağıya yukarıya 
sallanır. Ayranın sallanarak çalkalanması 
işaret edilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık 
düzdür. Sağ elin avuç içi karşı tarafa bakacak, 
sol elin avuç içi kendinize bakacak şekilde 
birbirinden ayrılır. 

 Sağ el ağız hizasında, parmaklar açık kıvrık ve 
avuç içi kendinize bakacak şekilde, el iki kez 
yukarı doğru hareket ettirilir. 

AZ  AZERBAYCAN  AZRAĐL 

   

  

 

  

 

  

Sağ elin işaret ve başparmağının uçları, işaret 
parmağı daha önde kalacak şekilde 
birleştirilir. Başparmak orta parmağa doğru 
kaydırılır. 

 Sağ elin işaret ve orta parmağı açık kıvrık, öbür 
parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar sağ 
yanakta bilekten sağa hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık 
düzdür. Sol el avuç içi yukarıya bakacak 
şekilde; sağ el, sol elin üstüne gelir. Đlk gelişte 
avuç içleri birleşir ikinci gelişte sağ elin üstü, 
sol elin avuç içine konur. 
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B  BABA  BABAANNE 

   

  

 

  

 

 
 

Her iki el göğüs hizasında, başparmak ve işaret 
parmağı birleştirilir (O el). Đki el resimdeki gibi 
yan yana getirilir. 

 Sağ el işaret ve başparmak uçları birbirine 
değecek şekilde, öbür parmaklar kapalıdır. 
Sağ el burunla ağız arasına sağ yanağa 
götürülür. Đşaret parmağı ve başparmak bir 
iki kez birbirine sürtülür. 

 Sağ el düz kıvrık, sağ yanak hizasında avuç içi 
kendinize bakacak şekilde parmak uçları 
yanağa üç kez dokunur. 

BACA  BACAK  BACANAK 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Sol el açık kıvrık, avuç içinde bir şey varmış gibi 
yukarıya kaldırılır. Sağ el açık bir şekilde kola 
dokunur. 

 Sağ el açık düz, bacağa vurulur.  Sağ el açık düz,  bacağa vurulur. 
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BADANA  BADEM  BAĞIRMAK 

   

 
 

 

 
 

 

 
 

Sağ el düz kıvrık, parmaklar birbirine bitişik, elin 
dış kısmı yanağın üstüne doğru sürülür. Hareket 
beyaz rengini işaret etmektedir. Ardından sol el 
düz, avuç içi sağa bakacak şekilde, sağ el düz 
parmak uçları, sol el avuç içinde aşağıya 
yukarıya hareket edilir. Hareket boya 
yapılmasını işaret etmektedir. 

 Sağ el işaret ve orta parmak açık öbür 
parmaklar kapalı (V el), açık parmaklar sağ 
gözü arasına alacak şekilde el sağa doğru 
çekilir.  

 Sağ el baş ve işaret parmağı açık, öbür 
parmaklar kapalı (L el), başparmak alt dudağa 
değdirilerek ileri ve yukarı doğru hareket 
ettirilir. 

BAĞLAMAK  BAHAR  BAHARAT 

  
 

 
 

 

 
 

 

  

Her iki el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne 
doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, öbür 
parmaklar kapalıdır (T el). Đki el göğüs hizasında 
önce birbirine değdirilerek ardından değme 
noktası etraflarında daire çizerler. Ardından iki el 
sağ el aşağıya; sol el yukarıya çapraz biçimde 
birbirinden ayrılır. 

 Sağ el bütün parmakların uçları birbirine 
birleşmiş şekilde buruna götürülür. Ardından 
parmaklar açılır. Çiçeğin buruna götürülerek 
koklanması ve çiçeğin açılması hayal 
edilebilir. 

 Sağ el göğsün ön kısmı hizasında, işaret 
parmağı, orta parmak ve başparmak bir şey 
tutar gibi öbür parmaklar kapalıdır. kaldırılır. 
Açık olan üç parmak birbirine sürtülür. 
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BAHÇE  BAHĐS  BAKAN 

   

  

 

  

 

  

Her iki elin bütün parmakların uçları birbirine 
birleşmiş şekilde sağ el burna götürülürken sol 
elin kapalı parmakları açılır. Çiçeğin buruna 
götürülerek koklanması ve çiçeğin açılması hayal 
edilebilir. 
 

 Her iki el göğüs hizasında serçe parmaklar 
açık, öbür parmaklar kapalı şekilde eller 
birbirine tutunur. 

  Sağ el göğüs hizasında, yumruk biçiminde 
başparmak açık ve yukarıyı gösterir şekilde el 
yukarıya sağa doğru üç kez hareket ettirilir. 

BAKIR  BAKKAL  BAKLA 

   

  

 

  

 

  

Her iki el göğüs hizasında yumruk, sol el altta 
sağ el üstte olmak üzere birbirine ok yönünde iki 
kez vurulur. 

 Her iki el göğüs hizasında, avuç içi yere 
bakacak şekilde parmak uçları birleştirilir. 
Göğsün önünde ileri geri iki kez hareket 
ettirilir. 

 Her iki el yumruk biçiminde işaret parmağı 
öne doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik öbür 
parmaklar kapalıdır (T el). Đki el göğüs 
hizasında birbirine yaklaştırılarak bir şey kırar 
gibi hareket ettirilir. 
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BAKLAVA  BAKMAK  BAL 

  

  

 

 
 

 

 
 

 Her iki elin işaret ve orta parmakları açık, öbür 
parmaklar kapalı  (V el), eller göğüs hizasında 
birbirine birleştirilir 

 Sağ el işaret parmağı açık, öbür parmaklar 
kapalıdır. Açık parmak gözün alt kısmına 
dokunur. 

 Sağ el işaret ve başparmağı uç kısımları 
birbirine değdirilerek yüze paralel daire 
çizilir. Ardından sağ el, sol göğüs hizasında 
serçe parmak açık, öbür parmaklar kapalı, 
sol el avuç içinden kazır gibi vücuda doğru 
kaydırılır. 

BALIK  BALIKESĐR  BALKON 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Sağ el işaret ve orta parmak açık ileriyi gösterir 
şekilde, öbür parmaklar kapalıdır. Sol el işaret ve 
orta parmağı sağ el bileğine değdirilir. Sağ el 
sağa sola hareket ettirilerek ileri götürülür. 

 Sağ el işaret ve orta parmak açık ileriyi 
gösterir şekilde, öbür parmaklar kapalıdır. Sol 
el işaret ve orta parmağı sağ el bileğine 
değdirilir. Sağ el sağa sola hareket ettirilerek 
ileri götürülür. 

 Her iki el açık düz ve avuç içleri yere 
bakacak şekilde, el başparmakları göğse 
değdirilir. 
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BALON  BALTA  BALYOZ 

   

 
 

 

  

 

  

Her iki el yumruk birbirinin üzerine gelecek 
şeklinde ağza götürülür. Balon şişirme hayal 
edilebilir. Ardından iki el arasında bir balon 
varmış ve büyüyormuş gibi avuç içleri birbirine 
bakar şekilde göğsün ön kısmında birbirinden 
ayrılır. Bu ayrılma balonun şişme hareketini 
işaret eder.  

 Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık düz 
ve sağ el yüz hizasına kaldırılır, avuç içi 
aşağıya bakan sol elin üzerine resimdeki gibi 
bir kez getirilir.  

  Her iki el bir şey tutar gibi yumruk yapılır. 
Sağ el sağ omuz hizasına kaldırılır. Sol el 
göğüs hizasındadır. Ardından her iki el 
göğüs hizasına balyozla bir yere vuruyormuş 
gibi aşağı doğru hareket ettirilir. 

BANA  BANANE  BANKA 

 
 

 

  

 

  

 

  

Sağ el açık düz ve avuç içi göğse değdirilir.  Her iki el açık düz, avuç içi yukarıya bakacak 
şekilde eller iki yana açılır. Hareket yüz 
ifadesi ile desteklenir. 

 Her iki el yumruk biçiminde, işaret parmağı 
öne doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik 
öbür parmaklar kapalıdır(T el). Đki el göğüs 
hizasında birbirine yaklaştırılarak aşağıya 
yukarıya hareket ettirilir. 
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BANKACI  BANT   BANYO 

  

 

 

 

 
 

 

  

Her iki el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne 
doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik öbür 
parmaklar kapalıdır(T el). Đki el göğüs hizasında 
birbirine yaklaştırılarak aşağıya yukarıya hareket 
ettirilir. Bu banka işaretidir. Ardından sağ elin 
baş ve işaret parmağı açık (C el) göğüs 
hizasından aşağı doğru indirilir.  

 Her iki el başparmaklar açık, öbür parmaklar 
kapalıdır. Başparmaklar birbirine 
yaklaştırılarak göğüs hizasına kaldırılır. 
Ardından eller sağa ve sola çekilir.  

  Her iki el açık düz, avuç içleri başa 
değdirilir. Đki el baş üzerinde daire çizer.  

BARAJ  BARBUNYA  BARDAK 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

Sol el açık düz ve avuç içi göğse bakacak 
şekildedir. Sağ el açık düz kıvrık ve parmak 
uçları resimdeki gibi sol elin üzerine değdirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, sağ elin başparmak 
açık, öbür parmakları kapalıdır. Sağ elin 
başparmak yukarıya bakacak şekilde, sol elin 
üzerine koyularak daire çizilir. Ardından sağ 
el yumruk biçiminde, işaret ve başparmak 
birleştirilerek “küçük” işareti yapılır. 

 Sağ el göğüs hizasında, parmaklar açık 
kıvrıktır. 
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BARIŞMAK  BARUT  BASKETBOL 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

Her iki el parmaklar açık düz, avuç içleri 
birbirine bakacak şekilde, sağ el sol el üzerine 
vurularak sol göğse doğru kaydırılır. 

 Her iki el yumruk şeklinde göğüs hizasında, 
sağ el sol elin bilek hizasına konur. Ardından 
kollar iki yana açılır. 

 Sağ el açık, avuç içi yere bakacak şekilde 
belin sağ hizasında top sektirme hareketi 
yapar. Ardından her iki el avuç içi yukarıya 
bakacak şekilde kulak hizasına kaldırılır ve 
öne doğru bir şey atar gibi hareket ettirilir.  

BASKI  BASKÜL  BASMAK 

  

 
   

 

 
 

 

 
 

Her iki el göğüs hizasında, sol el düz ve avuç içi 
yukarıya bakacak şekildedir. Sağ el yumruk, sol 
el avuç içine iki kez vurulur. 

 Sol el avuç içi yere bakacak şekilde mide 
hizasına getirilir. Sağ el işaret parmağı açık, 
öbür parmaklar kapalı, bilek hizasında sol el 
üzerine konur ve sağ elin işaret parmağı sağa 
sola hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık 
düz ve avuç içleri birbirine bakacak 
şekildedir. Sağ el sol el üzerine bastırılır.  
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BASTON  BAŞARILI  BAŞARISIZ 

   

  

 

  

 

 
 

Sağ el, belin sağ hizasında, yumruk şeklindedir. 
Đşaret parmağı ve başparmak bir şey tutar gibi 
hafifçe aşağıya hareket ettirilir. 

 Sağ el göğüs hizasında, başparmak yukarıya 
gösterecek şekilde, el yüz hizasına doğru 
kaldırılır. 

 Sağ el göğüs hizasında, başparmak aşağıya 
gösterecek şekilde el karın hizasına doğru 
indirilir. 

BAŞBAKAN  BAŞI AĞRIMAK  BAŞI DÖNMEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağ el parmaklar açık, düz, el başa 
değdirildikten sonra sağ el yumruk biçiminde, 
başparmak yukarıya bakacak şekilde başın sağ 
yanından yukarı doğru kaldırılır. 

 Sağ el parmaklar açık düz, el başa 
değdirildikten sonra sağ el serçe parmak açık, 
öbür parmaklar kapalı ve göğüs hizasında sağa 
sola hareket ettirilir. 

 Sağ el parmaklar açık düz, el başa 
değdirildikten sonra sağ el işaret parmağı 
açık öbür parmaklar kapalıdır. Açık parmak 
başın yan tarafında daire çizilir. 
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BAŞIN SAĞ OLSUN  BAŞKA  BAŞKAN 

  

 

 

 

  

 

  

Sağ el işaret parmağı açık, öbür parmaklar 
kapalıdır. Açık işaret parmağı ile başa 
dokunulur.  Ardından sağ el avuç içi göğsü 
gösterecek şekilde parmak uçları göğse 
dokundurulur. Son olarak sağ el parmak 
uçları yukarıya bakacak şekilde, göğüs 
hizasından aşağı doğru indirilirken parmaklar 
kapanır. 

 Sağ el parmaklar açık düz, omuz hizasında 
avuç içi yukarıya bakacak şekildeyken yarım 
daire çizerek ve aşağıya bakacak şekle 
getirilir. 

 Sağ el göğüs hizasında, yumruk biçiminde 
başparmak açık ve yukarıyı gösterir şekilde el 
yukarı doğru hareket ettirilir. 

BAŞKENT  BAŞLAMAK  BAŞVURU 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Her iki el göğüs hizasında, sağ el başparmak 
açık öbür parmaklar kapalıdır. Açık 
başparmak sol elin avuç içine değdirilir. 

 Her iki el baş ve işaret parmak uçlarından 
birleştirilir, öbür parmaklar açık ve avuç içleri 
birbirine bakacak şekildedir. Eller göğüs 
hizasından kısa bir mesafe aşağıya indirilir.  

 Sağ el işaret parmağı açık, işaret parmağı ile 
başa dokunulur. Ardından Sağ el yumruk 
biçiminde, işaret parmağı öne doğru çıkıntılı 
ve başparmakla bitişik, öbür parmaklar 
kapalıdır (T el). Sağ elin baş ve işaret 
parmakları bir şey tutar gibi ileride öne doğru 
hareket eder. 
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BATARYA  BATERĐ  BATI 

  

 

  

 

  

 

 

 

Sağ el işaret parmak açık, öbürleri kapalı ve 
burnun sağ alt noktasından yukarı doğru 
hareket ettirilir. Bu hareket pil işaretidir. 
Ardından iki el yumruk biçiminde, işaret 
parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla 
bitişik öbür parmaklar kapalıdır (T el). Sol el 
sabit, sağ el sol ele doğru itilir. Kablonun 
takılması işaret edilmektedir. 

  Her iki el yumruk biçiminde, işaret parmağı 
öne doğru çıkıntılı ve başparmaklar bitişik, 
öbür parmaklar kapalıdır (T el). Eller aşağıya 
yukarıya bir şeye vurur gibi hareket ettirilir. 
 

  Sağ el işaret parmak açık, öbürleri kapalı ve 
el göğüsün sağından sola doğru hareket 
ettirilir. 

BATMAK  BATTANĐYE  BAVUL 

  

 
 

 

  

 

  

Sol el parmak uçları yukarıyı gösterir, sağ el 
sol elin bileğinden tutar. Sol el parmakları sağ 
el içerisinden aşağı doğru çekilir.  

 Her iki el işaret ve başparmak uçları birbirine 
değdirilir öbür parmaklar açıktır. Eller bir şey 
tutar gibi, vücudun sol kısmından boyun 
hizasına kadar çekilir. 

 Sağ el yumruk, bir şey tutar gibi belin sağ 
kısmından yukarıya kaldırılır. 
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BAYAN  BAYAN AYAKKABISI  BAYAT 

 
 

  

 

 
 

 

 

Sağ el işaret ve orta parmak açık ve birleşik 
öbür parmaklar kapalıdır. Açık olan 
parmaklar çeneye dokundurulur. 

 Sağ elin işaret ve orta parmak açık ve birleşik 
öbür parmaklar kapalıdır. Açık olan parmaklar 
çeneye dokundurulur. Ardından her iki elin 
başparmakları ve serçe parmakları açık öbür 
parmaklar kapalı, eller resimdeki gibi aşağıya 
yukarıya hareket ettirilir. 

  Sağ el ve sol el avuç içleri birbirine bakacak 
şekilde göğüs hizasına kaldırılır. Parmaklar 
sert bir şey sıkar gibi iki kez açılıp kapanır. 

BAYILMAK  BAYRAK  BAYRAM 

 
  

 

 

 

 
 

 

  

Sağ el işaret parmağı açık, öbür parmaklar 
kapalı, işaret parmağı ile başa dokunulduktan 
sonra sağ el aynı şekilde başın sağ tarafında 
daire çizer.  

 Sağ el açık düz ve resimdeki gibi eğilir. Sol el, 
sağ elin dirseğinin altına koyulduktan sonra 
sağ el bilekten sağa sola sallanır. 

 Sağ el parmaklar, açık, düz ve dış kısmı önce 
ağza daha sonra alna götürülür. 
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BAZEN  BEBEK  BEDEN EĞĐTĐMĐ 

 
  

 

 

 

  

 

  

Sağ el parmaklar açık, göğüs hizasına 
kaldırıldıktan sonra bilekten hareket ettirilir.  

 Sağ el parmakları göğüs hizasında birleştirilir. 
El bilekten hareket ettirilir. 

  Her iki el parmakları birleşik içe doğru eğik 
bir şekilde omuzlara dokunulur. 

BEĞENMEK  BEKAR  BEKÇĐ 

   

  

 

 
 

 

  

Sağ el parmaklar açık düz, burnun sağından 
hafifçe sağa doğru aşağıya indirilir 

 Sağ elin başparmak açık, öbürleri kapalı, 
işaret parmağı alnın ortasına dokunduktan 
sonra midenin üzerine dokunur. 

 Her iki elin işaret ve başparmakları açık, öbür 
parmaklar kapalı (C el), eller karnın sol 
tarafına konur. 
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BEKLEMEK  BEL  BELÇĐKA 

  

 
 

 

 
 

 

  

Sağ el parmakları açık kıvrık, parmak uçları 
burnu içine alacak şekilde yüze dokundurulur.  

 Sağ elin baş ve işaret parmağı açık, öbür 
parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar 
resimdeki gibi bele dokunur. 

 Sol el yumruk şeklinde hafif açıktır. Sağ el 
işaret parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır. 
Göğüs hizasında sağ el işaret parmağı sol el 
avuç içine sıkıştırıldıktan sonra yavaşça aşağı 
doğru çekilir 

BELEDĐYE  BELEDĐYE BAŞKANI  BELEDĐYE OTOBÜSÜ 

 

  

 

 

 

 

  

Sağ el işaret ve orta parmağı açık, öbür 
parmaklar kapalıdır (V el). Açık el sol omuza 
değdirilerek çapraz aşağı doğru çekilir. 

 Sağ el işaret ve orta parmağı birbirinden 
ayrılmış açık (V el). Sol omuza değdirilerek 
çapraz aşağı doğru çekilir. Ardından sağ el 
başparmağı açık, öbürleri kapalı olarak karın 
hizasından yukarı doğru kaldırılır. 

 Sağ el işaret ve orta parmağı birbirinden 
ayrılmış açık (V el). Sol omuza değdirilerek 
çapraz aşağı doğru çekilir. Ardından sağ ve 
sol ellerin avuç içleri birbirine bakacak 
şekilde yuvarlanır, omuzdan ileri doğru itilir. 
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BELGE  BELGEÇ(FAKS)  BELKĐ 

   

  

 

 
 

 

  

Sol el avuç içi yukarıya bakacak şekilde 
açılarak göğüs hizasına getirilir. Sağ el 
yumruk biçiminde, başparmak yukarıya 
bakacak şekilde sol elin avuç içine vurulur. 

 Her iki el göğüs hizasında açık, düz ve ellerin 
avuç içi aşağıya bakacak biçimdedir. Sağ el 
sol elin altından geçirilir. 
 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbürler 
parmaklar kapalı, işaret parmağı alnın soluna 
değdirildikten sonra sağa doğru çekilir. 

BEN  BENCĐL  BENĐM 

   

  

 

  

 

  

Sağ el parmaklar açık düz, avuç içi göğse 
değdirilir. 

 Sağ el parmakları açık kıvrık, parmak uçları 
göğsün ortasına dokundurulur. 

 Sağ el işaret ve orta parmağı birbirinden 
ayrılmış açık (V el). Đşaret parmağı ileriyi 
gösterecek şekilde orta parmak göğse 
değdirilir. 
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BENZER  BENZĐN  BERABER 

 

 
 

 
 

 

  

 

  

Baş ve işaret parmağının uçları birleşik, 
çenenin sağından soluna doğru itilir. 

 Sağ elin işaret ve başparmağı açık, öbür 
parmakları kapalı (L el). Bu koklama 
işaretidir. Ardından sağ el burundan karın 
hizasındaki yumruğun içine sokulur, bu da 
benzin doldurma hareketidir. 

  Her iki el yumruk yapılarak göğüs hizasında, 
yumrukların iç kısımları birbirine vurulur. 

BERBER  BEŞ  BEŞĐK 

  
 

  

 

  

 

  

Her iki elin işaret ve orta parmağı birbirinden 
ayrılmış açık (V el). Öbür parmaklar kapalı 
olarak saçlar üzerinde açılıp kapanır. Saçların 
kesilmesi işaret edilmektedir. 

 Sağ el açık göğsün ön tarafından ileri doğru 
itilir. 

 Sağ el yumruk şeklinde, karın hizasında ileri 
geri hareket eder. Bu hareket beşiğin 
sallanmasını işaret etmektedir. 
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BEYAZ  BEYĐN  BEZELYE 

   

  

 

  

 

  

Sağ el parmakları açık düz kıvrık, elin dış 
kısmı yanağın alt kısmından yukarı doğru 
sürülür. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 
kapalı, işaret parmağının uç kısmı ile başın üst 
kısmına dokunulur. 

 Baş ve işaret parmağının uçları birleşik, el 
ağza götürülür. 

BIÇAK  BIKMAK  BĐBER 

   

 
 

 

  

 

  

Sağ ve sol elin işaret parmağı açık, öbürleri 
kapalı, işaret parmakları birbirine sürtülür. 
 
 
 
 
 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbürleri kapalı, 
işaret parmağı boğaza dokundurulur. 

 Sağ elin parmaklar açık düz, ağzın önünde 
aşağıya yukarıya hareket ettirilir. 



 

45 

BĐBER DOLMA  BĐKĐNĐ  BĐLARDO 

 
 

 

 
  

 

   

Sol elin parmak uçları yukarıyı gösterir. Sağ 
el parmak uçları birleşik, sol el üstünden avuç 
içine doğru bastırılır. 

 Her iki elin parmakları açık, düz, eller karnın 
alt kısmından çapraz olarak sağa ve sola 
çekilir. Ardından sağ ve sol elin işaret ve 
başparmakları açık, öbür parmaklar kapalı (C 
el), göğüs ortasından sağa ve sola çekilir. 

 Sağ el bir şey tutar gibi kapalı göğsün sağ 
tarafında baş ve işaret parmakları aşağı doğru 
(T el), sol el işaret ve orta parmak açıktır (V 
el). Sağ el sol ele doğru hareket ettirilir. 

BĐLECĐK  BĐLET  BĐLEZĐK 

  

 
  

 

 
 

 

  

Sol el açık, avuç içi aşağıya bakacak 
şekildedir. Sağ el sol elin bileğinden tutar, 
aşağıya yukarıya çevrilir. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sol elin 
parmaklar açık düz, avuç içi kendinize 
bakacak şekilde, sağ elin parmak uçları 
hizasından aşağı doğru çekilir. Koçandan bilet 
koparma hareketi işaret edilmektedir. 

 Sol elin parmak uçları birleşik, omuza doğru 
kaldırılır. Sağ el sol el parmak uçlarından 
kavrayarak bileğe doğru indirilir. Bilezik 
takılması işaret edilmektedir. 
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BĐLGĐ  BĐLGĐ VERMEK  BĐLGĐSAYAR 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

Sağ elin işaret ve başparmak uçları birleşik, 
öbür parmaklar açıktır. El resimdeki gibi alnın 
sağ tarafına dokundurulduktan sonra hafif 
ileri itilir. 

 Sağ el işaret parmağı açık, öbür parmakları 
kapalı, işaret parmağı uç kısmı alnın sağ 
tarafına dokunur. Ardından sağ el yumruk 
şeklinde, baş ve işaret parmakları bir şey tutar 
gibi göğsün hizasında öne doğru itilir. 

 Her iki el parmakları açık, avuç içi yere 
bakacak şekildedir. Parmaklar göğüs 
hizasında aşağıya yukarıya hareket ettirilir. 

BĐLĐM  BĐLMEK  BĐN 

   

  

 

  

 

  

Sağ el işaret ve başparmak açık, öbür 
parmaklar kapalı (L el), avuç içi karşıya 
bakacak şekilde başparmağın uç kısmı alnın 
sağ kenarına dokundurulur. 

 Sağ el parmaklar açık, avuç içi sola bakacak 
şekilde başparmağın uç kısmı çeneye 
dokundurulur. 

 Sağ el işaret parmağı açık, öbürleri kapalı, 
işaret parmağı göğsün sağ tarafında dıştan içe 
doğru yarım daire çizer. 
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BĐNBAŞI  BĐNGÖL  BĐNMEK 

 

 

 

 

  

 

 
  

Sağ el işaret parmağı açık, öbürleri kapalı, 
işaret parmağı göğsün sağ tarafında dıştan içe 
doğru yarım daire çizdikten sonra açık 
parmaklar omuza değdirilir. 

 Sağ el işaret parmağı açık, öbürleri kapalı, 
işaret parmağı göğsün sağ tarafında dıştan içe 
doğru yarım daire çizdikten sonra her iki el 
parmakları açık ve avuç içleri aşağı doğru 
olacak şekilde öne doğru itilir. 

 Sağ el işaret ve orta parmağı açık kıvrık, öbür 
parmaklar kapalıdır. Sağ el parmakları 
resimdeki gibi sol el işaret parmağının üzerine 
koyulur. 

BĐR  BĐR DAHA  BĐRA 

 

  

 

 

  

 

 
  

Sağ el işaret parmağı açık, öbürleri kapalı, 
işaret parmağı göğüs hizasına kaldırılır. 

 Sağ el işaret parmağı açık, öbürleri kapalı, 
işaret parmağı boyun hizasına kaldırılır. 
Ardından sağ ve sol el başparmakları açık, 
öbür parmaklar kapalı, sağ el sol elin açık 
parmağının üzerine konur. 

 Sağ el yumruk şeklinde, başparmak işaret 
parmağının içinden dışarı doğru çıkarılır ve el 
ağza götürülür. 
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BĐRAZ  BĐRÇOK  BĐRĐKTĐRMEK 

  

 
 

 

 
    

 

 
 

Sağ el işaret ve başparmak açık, öbür 
parmaklar kapalıdır. Başparmak işaret 
parmağının uç kısmında dıştan içe doğru 
kaydırılır. 

 Sağ el işaret parmağı açık, öbürleri kapalı 
şekilde, işaret parmağı boyun hizasına 
kaldırılır. Ardından sağ el bütün parmak uçları 
birleşip açılır. 

 Her iki el parmaklar açık düzdür. Sağ el 
resimdeki gibi sol elin avuç içine konur ve 
sağ el parmaklar kıvrılıp açılır. 

BĐRĐNCĐ  BĐR ŞEY  BĐSKÜVĐ 

  

 
  

 

  

 

 
 

Sağ el işaret parmağı açık, öbürleri kapalıdır. 
Sol el başparmak açık öbür parmaklar 
kapalıdır. Ellerin açık parmak uçları birbirine 
dokunur. 

 Her iki elin işaret parmakları açık, öbür 
parmaklar kapalıdır. Sağ el işaret parmağı sol 
el işaret parmağının üst kısmından yukarı 
doğru resimdeki gibi hareket ettirilir.  

 Sağ el işaret ve orta parmak açık, öbür 
parmaklar kapalıdır. Açık olan parmakların uç 
kısımları ağza götürülürken el bilekten 
aşağıya yukarı doğru hareket ettirilir. 
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BĐT  BĐTKĐ  BĐYOLOJĐ 

   

 
 

 

  

 

 
 

Her iki el yumruk biçiminde, işaret parmağı 
öne doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik 
öbür parmaklar kapalıdır (T el). Đki elin işaret 
parmaklarının tırnakları birbirine birleştirilip 
ayrılır. 

 Her iki elin bütün parmakları birbirine 
birleşmiş şekilde, sağ el burna götürülürken 
sol elin kapalı parmakları açılır (çiçeğin 
buruna götürülerek koklanması ve çiçeğin 
açılması hayal edilebilir). 

 Đki elin parmakları resimdeki gibi yuvarlak 
yapılarak göz önüne götürülür ve göz önünde 
yarım daire şeklinde çevrilir. 

BĐZ  BĐZĐM  BODRUM 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

Sağ el açık düz olarak göğse değdirildikten 
sonra avuç içi yere bakacak şekilde soldan 
sağa doğru daire çizer. 

 Sağ el göğüs hizasında, avuç içi yere bakacak 
şekilde, soldan sağa doğru daire çizdikten 
sonra sağ el işaret ve orta parmak açık öbür 
parmaklar kapalıdır (V el). Orta parmak 
resimdeki gibi göğse değdirilir. 

 Her iki el omuz hizasında, parmaklar açık düz 
ve parmak uçları birbirine değecek şekilde 
eğik tutulur. Bir evin çatısı işaret edilir 
Ardından sağ el resimdeki gibi sol elin altına 
doğru indirilir. 
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BOĞA  BOĞAZ  BOĞMAK 

   

  

 

  

 

 
 

Her iki elin başparmakları ve serçe 
parmakları açık, öbür parmaklar kapalı, 
başparmaklar aynı anda alnın sağına ve 
soluna değdirilir. 

 Sağ el işaret ve orta parmak açık (U el), öbür 
parmaklar kapalı, parmak uçları boğazın üst 
kısmına değdirildikten sonra aşağı doğru 
kaydırılır. 

 Sağ elin işaret ve başparmağı açık, öbür 
parmaklar kapalıdır (C el). Sağ el boyuna 
götürüldükten sonra oktaki gibi hareket 
ettirilir. 

BOK  BOKS  BOLU 

  

 
 

 

  

 

 
 

Her iki el göğüs hizasında, sağ el yumruk; sol 
el başparmak açık, öbür parmaklar kapalıdır. 
Sağ el başparmak, sol el avuç içine 
sıkıştırıldıktan sonra sağ el yavaşça aşağı 
doğru çekilir. 

 Her iki el yumruk yapılarak göğüs hizasına 
kaldırılır. Yumruk yapılan eller ileri geri 
hareket ettirilir. 

 Sağ el işaret parmağı açık, öbür parmaklar 
kapalıdır. Đşaret parmağı burnun uç kısmına 
değdirilir. 
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BOMBA  BONCUK  BORÇ 

 
  

  

 

  

 

  

Her iki el yumruk yapılarak sağ el sol elin 
üzerine koyulur. Ardından eller sağa ve sola 
doğru açılır. 

 Sağ el kapalı, işaret parmağı ve başparmak 
birleştirilerek küçük işareti yapılır.  

 Sağ el parmakları birbirine değecek şekilde 
boyun hizasına kaldırılır. Parmak uçları 
boynun sağ tarafına değdirilir. 

BORÇ ALMAK  BORSA  BORU 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

Sağ el parmakları birbirine değecek şekilde 
boyun hizasına kaldırılır. Parmak uçları 
boynun sağ tarafına değdirilir.  Ardından sağ 
el açık, öne doğru uzatıldıktan sonra 
parmaklar kapatılır. 

 Sağ el işaret ve başparmak iç kısımları 
birbirine değecek şekilde hareket ettirilir. Öbür 
parmaklar kapalıdır. Ardından her iki el avuç 
içleri yukarı doğru, göğüs hizasında aşağıya 
yukarıya hareket ettirilir. 

 Her iki el işaret ve başparmak uçları birleşik, 
öbür parmaklar kapalıdır. Öbür parmaklar 
açık ve avuç içleri yere bakacak şekilde göğüs 
hizasında birbirlerine değdirildikten sonra 
kollar sağa ve sola çekilir. 
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BOŞ  BOŞANMAK  BOZA 

 
 

  

 

  

 

 

 

Sağ el işaret parmağı kıvrık, orta parmak açık, 
öbür parmaklar kapalı, el yukarı doğru 
kaldırılır.  

 Her iki elin başparmakları açık, öbür 
parmaklar kapalı, göğüs hizasındadır. Parmak 
uçları birbirine değdirildikten sonra sağa ve 
sola doğru açılır. 

 Sağ el, sağ yanak hizasında, düz kıvrıktır. Sağ 
el parmakların üst kısmı, sağ yanağa 
dokunarak yukarıya hareket ettirilir. Ardından 
sağ el işaret parmağı ve başparmak açık, öbür 
parmaklar kapalı(C el), el göğüs hizasından 
ağza götürülür. 

BOZMAK  BÖBREK  BÖCEK 

 
  

 
 

 

  

 

  

Her iki el parmaklar açık ve resimdeki gibi 
eğik, göğüs hizasından eller açılarak avuç 
içleri yukarıya bakacak şekilde çevrilir. 

 Her iki elin avuç içleri yukarıya bakacak 
şekilde bel hizasında böbrekler üzerine 
koyulur. Eller açık düzdür. 

 Sağ el işaret parmağı ve orta parmak uçları 
açık kıvrık ve aşağıya bakar şekilde öbür 
parmaklar kapalıdır. Đşaret parmağı ve orta 
parmak ileri geri hareket ettirilir. 
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BÖLME  BÖLÜM  BÖREK 

   

  

 

 
 

 

  

Her iki elin parmakları açık düzdür. Sağ el 
göğsün önünde sol kol bileğine değdirilir. 

 Her iki el parmaklar açık, parmak uçları yere 
bakar şekildedir. Eller ileri geri hareket 
ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık 
düz, avuç içi aşağıya bakacak şekilde eller öne 
arkaya hareket ettirilir. Yufka açma işaret 
edilmektedir. 

BUDAMAK  BUĞDAY  BULAŞIK 

  

 

 

 

  

 

  

Her iki el göğüs hizasında, sol el yukarı doğru 
hareket eder. Sağ el sol dirseği tutar. Ardından 
ikinci resimdeki gibi sağ el sol elin üzerinde 
öne arkaya hareket eder. Bu ağacın dallarının 
kesilmesi yani budanması işaretidir. 

 Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık düz 
ve avuç içleri kendinize bakacak şekilde, eller 
birbirine ve vücuda değmeden, göğsün önünde 
birbirinin etrafında daire çizer. 

 Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık 
düz, avuç içleri birbirine değecek şekilde sağ 
el parmak uçları sol el avuç içine konur ve 
parmak uçları daire çizer. Kirli tabağın 
yıkandığı hayal edilebilir. 
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BULGARĐSTAN  BULGUR  BULMACA 

  

  

 

 

  

 

 

 
 

Sağ el düz, avuç içi sola bakacak şekilde 
parmaklar hareket ettirilir. 

 Sağ el işaret parmağı ve başparmak uçları 
birbirine bitişik, öbür parmaklar kapalı, sağ el 
öne doğru çıkarılır. Bu “küçük” işaretidir. 
Ardından sol el parmakları açık düz, avuç içi 
yukarıya bakacak şekilde sağ yumruk sol avuç 
içinde daire çizer. 

 Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık, 
avuç içleri aşağıya bakacak şekilde sağ el sol 
elin üzerinde öne doğru hareket ettirilir.  

BULMAK  BULUŞMAK  BULUT 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Sağ el işaret parmağı açık, kıvrık, öbür 
parmaklar kapalı, el sağdan göğsün ortasına 
doğru getirilir. 

 Her iki el işaret parmakları açık, öbür 
parmaklar kapalı, eller iki yandan ortaya 
getirilir ve parmak uçları birleştirilir. 

 Her iki el omuz hizasında, işaret parmakları 
açık, öbür parmaklar kapalıdır. Đşaret 
parmakları resimdeki okları takip ederek 
hayali bir bulut oluşturur. 
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BUNALMAK  BURDUR  BURS 

  

 
 

 

 

 

  

 

Sağ yumruk göğüs ortasına konur.  Sağ el parmaklar açık kıvrık, avuç içi ağza 
götürülür. 

 Her iki el göğüs hizasında, açık düz, sağ el 
resimdeki gibi sol kolun üzerine dokunur. 
Ardından her iki el göğüs hizasında, sağ el 
yumruk biçiminde, işaret parmağı öne doğru 
çıkıntılı ve başparmakla bitişik, öbür 
parmaklar kapalıdır (T el). Sağ el sol avuç 
içine tek hareketle konur. 

BURSA  BURUN  BURUŞTURMAK 

   

 
 

 

 
 

 

 
 

Sağ el düz, avuç içi karnın üstünde daire 
çizer. 

 Sağ el işaret parmağı açık, öbür parmaklar 
kapalı, açık parmak burna değdirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında parmaklar açıktır. 
Eller bir kâğıt buruşturulur gibi kıvrılır. 
 
 
 
 
 
 
 



 

56 

BUZ  BUZDOLABI  BÜKMEK 

   

 
 

 

  

 

  

Her iki el göğüs hizasında yumruk, 
yumrukların avuç içi dışa bakacak şekilden 
kendinize bakacak şekle getirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında yumruk, 
yumrukların avuç içi dışa bakacak şekilden 
kendinize bakacak şekle getirilir. Ardından 
sağ el, dolap kapağını açar gibi kendinize 
doğru çekilir 

 Her iki el göğüs hizasında, parmaklar 
resimdeki gibi iki yana hareket ettirilir ve 
göğüs hizasında eller yan yana gelir. Bir 
sopanın iki yana bükülmesi hayal edilebilir. 

BÜTÜN  BÜYÜ  BÜYÜK 

   

 
 

 

 
 

 

 
 

Đşaret ve orta parmak açık, öbür parmaklar 
kapalı, her iki el göğüs hizasından öne doğru 
yere paralel yarım daire çizerek önde birleşir 
bir bütün oluşturur. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret ve orta 
parmak açık, öbür parmaklar kapalı, eller 
resimdeki gibi bilekler değdirilerek açık, 
parmaklar hareket ettirilir.  

 Her iki el parmaklar açık, avuç içleri birbirine 
bakacak şekilde eller göğüs hizasından 
yanlara doğru açılır. 
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 C  CADI  CAHİL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Sağ el sağ omuz hizasında, işaret parmağı ve 

başparmak açık öbür parmaklar kapalıdır (C 

el). El öne doğru hareket ettirilerek C harfi 

işaret edilir. 

 Sağ el karnın üst hizasında ve sol el göğüs 

hizasında, her iki el parmakları avuç içine doğru 

kırılmış. Kollar sağa sola doğru kısa hareketle 

sallanır. Cadının süpürge üzerinde gitmesi 

düşünülebilir. 

 Sağ el alın hizasında, işaret parmağı ve 

başparmak açık öbür parmaklar kapalı, işaret 

parmağı alnın solundan sağına getirilir. 

CAM  CAMİ  CAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Sol el açıktır. Sağ el işaret ve orta parmak 

açık kıvrıktır. Sağ el, sol avuç içine resimdeki 

gibi vurur. 

 Her iki el kulakların altında, parmaklar açık ve 

avuç içleri karşıya bakar.  

 Sağ el göğüs hizasında, parmaklar açık, avuç 

içi kendinize bakacak şekilde parmak uçları 

göğsün ortasına konur. 
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CANI ÇEKMEK  CANLI  CASUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ el işaret parmağı çene altından boğaza 

doğru indirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, her iki elin işaret 

parmağının ve orta parmağın uçları birbirine 

değerek öbür parmaklar açık kalacak biçimde 

aşağıya yukarıya hareket ettirilir. 

 Sağ el yüz hizasında, parmaklar açık düz ve 

burnun önünden önce sola sonra sağa ve 

tekrar sola geçer. Bir casusun gizlenmesi 

hayal edilebilir.  

CD  CEHENNEM  CEKET 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki el göğüs hizasında, ellerin işaret 

parmakları ve başparmakları açık, öbür 

parmaklar kapalıdır (C el). Açık parmaklar 

birbirine bakacak şekilde öne doğru itilir. 

CD’nin yuvarlaklığı işaret edilmektedir. 

 

 Sağ el yüz hizasında başparmak ve işaret 

parmağı açık öbür parmaklar kapalıdır (C el). El 

sağdan sola doğru hareket ettirilir. Ardından sağ 

el karın hizasında, sol el omuz hizasında, her iki 

elin bütün parmakları açık kıvrık ve avuç içleri 

yukarıya bakacak şekilde, eller aşağıya yukarıya 

yer değiştirir, hareket iki kez tekrarlanır. Bu 

ateşin işaretidir. 

 Her iki el göğüs hizasında, ellerin  işaret 

parmakları ve başparmakları açık öbür 

parmaklar kapalıdır (C el). Açık parmaklar 

birbirine bakacak şekilde omuzların altından 

öne doğru getirilir ve göğüs hizasından karın 

hizasına doğru indirilir. Bir ceketin giyildiği 

hayal edilebilir. 
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CENAZE  CENAZEYE GİTMEK  CENNET 

  

 

 

 

 

 

 

 

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık 

düzdür. Sol el düz avuç içi yukarıya bakacak 

şekilde, sağ el serçe parmağı, sol elin avuç 

içine gelecek şekilde konur. Ardından sağ el 

sağ omuzun üzerinde avuç içi yukarıya 

bakacak şekilde tutulur taşıma işaret 

edilmektedir. 

 Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık 

düzdür. Sol el düz avuç içi yukarıya bakacak 

şekilde, sağ el serçe parmağı, sol elin avuç içine 

gelecek şekilde konur. Ardından sağ el, sağ 

omuzun üzerinden dik biçimde iki kez öne doğru 

sallanarak gitme işaret edilir. 

 Sağ el işaret parmağı ve başparmak açık, öbür 

parmaklar kapalı biçimde, sol omuzun 

üstünden sağ omuzun üzerine doğru geçirilir. 

Ardından sağ el karın hizasında, sol el omuz 

hizasında, her iki elin bütün parmakları açık 

kıvrık ve avuç içleri yukarıya bakacak şekilde, 

eller aşağıya yukarıya yer değiştirir, hareket 

iki kez tekrarlanır. Bu sevincin işaretidir. 

CEP  CESARET  CETVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ el karnın sağ tarafında, düz ve bütün 

parmaklar birbirine bitişik, sağ el ile aşağı 

doğru indirme hareketi yapılır. 

 Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık kıvrık 

ve parmak uçları vücuda değecek şekilde göğsün 

ortasından sağa sola doğru çekilir. 

 Sol el karın hizasında, parmaklar açık düz ve 

avuç içi kendinize bakacak şekildedir. Sağ el 

sol dirsekten el üstüne kadar yatay ve düz bir 

hareket yapar. Bu uzunluk ve düzlük, cetveli 

işaret etmektedir. 
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CEVAP  CEVİZ  CEZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ el baş hizasında, işaret parmağı ve 

başparmak açık, öbür parmaklar kapalı (C el) 

biçimde kendinize doğru çekilir. Cevap 

kelimesinin baş harfi işaret edilmektedir. 

 Her iki el göğüs hizasında, ellerin bütün 

parmakları açık kıvrık ve parmaklar resimdeki 

gibi birbirine geçecek şekilde avuç içleri 

birbirine değerek hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasındadır.  Sol el, açık düz 

ve avuç içi yukarıya bakacak şekildedir. Sağ 

el parmaklar açık orta parmak, sol elin avuç 

içine konur. 

CİDDİ  CİNAYET  CİVCİV 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sağ el yüz hizasında, parmaklar açık düz ve 

sertçe öne aşağıya indirilir. 

 Sağ el, sol omuz hizasında, işaret parmağı açık 

öbür parmaklar kapalıdır. işaret parmağı bir kez 

geri doğru çekilir. Bu silahla ateş etme işaretidir. 

Ardından işaret parmağı ve orta parmak açılır 

öbür parmaklar kapalıdır. Sağ el bilekten içeri 

doğru çevrilir. Ölüm işaretidir. 

 Her iki el sol omuza yakın, sol el parmaklar 

açık düz kıvrıktır. Sağ el işaret parmağı açık 

kıvrık, öbür parmaklar kapalıdır. Sağ el işaret 

parmağı, sol elin avuç içinde iki kez dokunur. 
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COĞRAFYA  COP  CUMA 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Her iki el omuz hizasında, parmaklar açık 

kıvrık ve avuç içi aşağıya bakacak şekilde 

tutulur. Eller ters yönde öne arkaya hareket 

eder. 

 Sol el, sol omuz hizasında; sağ el göğüs 

hizasındadır. Sağ el başparmağı öbür 

parmakların uçlarına dokunur. Sağ el işaret 

parmağı ve başparmak uçları birbirine dokunur, 

öbür parmaklar açıktır. Ellerin arasından bir 

sopanın geçtiği hayal edilebilir. Ardından sağ el 

aynı pozisyonunda hayali sopa ile vurma 

hareketi yapar.  

 Sağ el çene hizasında, sağ elin işaret ve orta 

parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır. Açık 

parmaklar önce çeneye sonra alna konur. 

CUMARTESİ  CUMHURBAŞKANI  CUMHURİYET 

 

 

 

  

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasındadır. Serçe parmaklar 

açık ve birbirine tutunmuş, avuç içleri ters 

yöne bakacak şekilde tutulur. 

 Sağ el işaret parmağı ve başparmak açık, öbür 

parmaklar kapalı, sol omuzun üstünden, sağ 

omuzun üzerine doğru geçirilir. Ardından sağ 

elin başparmağı açık öbürleri kapalı, el yukarı 

doğru kaldırılır.  

 

 Sağ el işaret parmağı ve başparmak açık, öbür 

parmaklar kapalı biçimde, sol omuzun 

üstünden sağ omuzun üzerine doğru geçirilir.  
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CÜBBE  CÜMLE  

 
 

 

 

 

 

 

Sağ el başın üstündedir. Sağ el parmaklarının 

uçları birbirine değecek şekilde başın 

çevresinde daire çizilir. Bu “sarık” işaretidir. 

Ardından her iki el göğüs hizasında yumruk 

biçiminde işaret parmağı öne doğru çıkıntılı 

ve başparmakla bitişik öbür parmaklar kapalı 

(T el), eller kol altından göğüsün ortasına 

doğru çekilir. Bu hareket ise giyilen cübbeyi 

işaret etmektedir. 

 Her iki el omuz hizasında, işaret parmakları ve 

orta parmakların uçları birbirine değecek öbür üç 

parmak açık biçimde, parmaklar resimdeki gibi 

birbirinin içinden geçirilerek sağ ve sol yana 

doğru çekilir. 
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Ç  ÇABUK  ÇAKI 

 

      

      
 

 

 

 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasında, sol el işaret 

parmağı ve başparmak açık öbür parmaklar 

kapalı (C el) biçimde, el öne doğru çıkarılır. 

Sağ el işaret parmağı açık öbür parmaklar 

kapalı, sağ el işaret parmağı resimdeki gibi sol 

elin başparmağının üzerine konur. 

 Her iki el göğüs hizasında, ellerin işaret 

parmakları ve orta parmakları açık, öbür 

parmaklar kapalıdır. Sağ el, sol elin açık 

parmaklarına iki kez resimdeki gibi değdirilir. 

 Sol el işaret ve başparmak açık, öbür 

parmaklar kapalıdır. Sağ el işaret parmağı, sol 

elin parmaklarını, arasına alacak şekildedir. 

Sağ el işaret parmağının ucu, yukarıya aşağıya 

hareket ettirilir. 

ÇALIŞMAK  ÇAMAŞIR  ÇAMUR 

 

 

 

 

 

 

 
   

Her iki el göğüs hizasında, yumruk biçiminde 

işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve 

başparmakla bitişik öbür parmaklar kapalı (T 

el), eller göğüs hizasında yukarıya aşağıya 

daire çizerler. 

 Her iki el göğüs hizasında, eller yumruk 

biçiminde, ellerin parmak kısımları birbirine 

değecek şekilde birbirine sürtülür. Çamaşırın 

yıkandığı hayal edilebilir. 

 Sağ el ağız hizasında, başparmak açık öbür 

parmaklar kapalıdır. Başparmak ağza doğru 

götürülür. Bu hareket suyu işaret etmektedir. 

Ardından her iki elin parmak uçları aşağıya 

bakacak şekilde birbirine sürtülür. Bu hareket 

toprağı işaret etmektedir. 
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ÇANAKKALE  ÇANKIRI  ÇARPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ el karın hizasında; sol el sol omuz 

hizasındadır. Her iki el işaret ve orta parmağı 

açık öbür parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar 

iki kez yukarı doğru kısa ve kesik hareket 

ettirilir. 

 Sağ el üstü resimdeki gibi çeneye dokunur, 

kıvrık parmaklar iki kez öne arkaya sallanır. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Her iki elin 

işaret parmakları açık, öbür parmakları 

kapalıdır. İşaret parmakları birbirinin üzerine 

konarak X işareti yapılır. 

ÇARPIŞMA  ÇARPMA  ÇARŞAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Her iki el göğüs hizasında ve yumruk 

biçimindedir. Yumruklar birbirine bir kez 

vurulur. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Her iki elin işaret 

parmakları açık, öbür parmaklar kapalıdır. İşaret 

parmakları birbirinin üzerine konarak X işareti 

yapılır. 

 Her iki el göğüs hizasında açık düz ve avuç 

içleri aşağıya bakacak şekilde, eller yan yana 

konur ve iki yana doğru açılır. Ardından iki 

yandan aşağı doğru indirilir. Çarşafın 

serilmesi işaret edilmektedir. 
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ÇARŞAMBA  ÇARŞI  ÇATAL 

 

 

 

 

 

 

     

Sağ elin işaret parmağı ve orta parmağı açık, 

öbür parmaklar kapalıdır (L el), başparmak 

kulağa dokunur. 

 Her iki el karın hizasında, parmaklar açık ve 

avuç içleri birbirine bakacak şekilde, eller önce 

sola ileri ardından sağa ileri hareket eder. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el işaret ve 

orta parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır. 

Sol elin bütün parmakları açık düz, avuç içi 

sağa bakacak şekildedir. Sağ elin açık 

parmakları, sol elin avuç içine dokunur. 

ÇATI  ÇAVUŞ  ÇAY 

 

 

 

 

 

 

 
    

Her iki el omuz hizasında, parmaklar açık düz 

ve parmak uçları birbirine değecek şekilde 

resimdeki gibi eğik tutulur. Bir evin çatısı 

işaret edilir. 

 İşaret ve orta parmağı açık olan sağ el, sol kol 

üzerine konur. Önce açık parmaklar yukarıda 

kalacak şekilde el aşağıya sonra tekrar yukarıya 

çıkarılır. Çavuşun rütbesinin V şekli işaret 

edilmektedir. 

 Her iki el göğüs hizasındadır.  Sağ el 

resimdeki gibi sol elin üzerinde tutulur. 

Dairesel hareket yapar. Bardaktaki çayın 

karıştırılması hayal edilebilir. 
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ÇAYDANLIK  ÇEKİÇ  ÇEKMEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her iki el göğüs hizasındadır.  Sağ el 

resimdeki gibi sol elin üzerinde tutulur. 

Dairesel hareket yapar. Bardaktaki çayın 

karıştırılması hayal edilebilir. Sonrasında her 

iki el yumruk yapılır ve bardağa çay 

döküyormuş gibi bilekten içeri doğru 

çevrilerek önce sağ el sonra sol el hareket 

ettirilir. 

 Sağ el sağ omuz hizasında, yumruk biçiminde 

işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve 

başparmakla bitişik öbür parmaklar kapalı (T 

el), öne doğru hızlıca getirilir. Bir şeye 

vurulduğu hayal edilebilir. 

 Her iki el karın hizasında ve yumruk 

biçiminde, avuç içleri yukarıya bakacak 

şekilde, yumruklar önden kendinize doğru 

çekilir. 

ÇEKOSLOVAKYA  ÇELENK  ÇEMBER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları 

ve orta parmaklar açık kıvrıktır. Sol el altta 

kalacak şekilde, bilekler birbirine değer ve 

sağ el bilekten kendinize doğru çekilir. 

 Sağ el burun hizasındadır. Sağ el parmaklarının 

uçları birbirine değecek şekilde, burnun önünde 

bütün parmaklar açılır el aşağıya iner. Bu çiçeği 

işaret etmektedir. Ardından her iki el açık 

resimdeki gibi sol tarafta aynı anda sağa doğru 

konur. Bu hareket çelenk taşınmasını işaret 

etmektedir. 

 Her iki elin işaret parmakları açık, öbür 

parmakları kapalıdır. Eller başın iki yanından 

kenarlara genişleyen bir daire çizer. 
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ÇENE  ÇENGEL  ÇEŞİT 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Sağ elin başparmağı ve öbür parmaklarının 

arasına alınan çene aşağıya yukarıya hareket 

ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, sol işaret parmağı ve 

başparmağın uçları birbirine değecek şekilde, 

öbür üç parmak açıktır. Sağ işaret parmağı açık 

kıvrık, öbür parmaklar kapalıdır. Sağ işaret 

parmağı resimdeki gibi sol elin içine sokulur, 

yukarıya çekilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları 

açık, öbür parmakları kapalıdır. Her iki elin 

avuç içleri birbirine bakacak şekilde, işaret 

parmakları birbirinin tersini gösterir biçimde 

iki kez hareket eder. 

ÇEŞME  ÇETE  ÇEVİRMEK 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sağ el ağız hizasındadır. Sağ el başparmak açık, 

öbür parmaklar kapalıdır. Sağ el başparmak ağza 

götürülür. Bu su işaretidir. Ardından sağ elin 

başparmağı, işaret parmağı ve orta parmağı açık, 

öbür parmaklar kapalı ve açık parmaklar aşağı 

doğru tutularak el bilekten sağa doğru çevrilir. 

Burada çeşmenin açılması hayal edilebilir. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Açık olan sağ el 

parmakları, sol işaret parmağına getirilir. 

Çetenin bir kişiye saldırması işaret edilmektedir. 

 Her iki el işaret parmakları açık, öbür 

parmaklar kapalıdır. Sağ el işaret parmağı 

göğüs hizasında ve yukarıya doğru; sol el 

işaret parmağı sol omzun üstünde ve işaret 

parmağı aşağıya gösterir biçimdedir. Her iki el 

olduğu yerden başlayarak büyük birer daire 

çizer. 
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ÇEVRE  ÇIKARMA  ÇIKMAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ el açık düz ve avuç içi aşağıya bakacak 

şekilde, el göğüs hizasından sağa doğru açılır.  

 Sağ el işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalı ve el boyun hizasındadır. El sağa doğru 

çekilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık düz 

ve avuç içleri kendinize bakacak şekildedir. 

Sol el parmak uçları sağa; sağ el parmak uçları 

aşağıya bakacak şekildedir. Sağ el bilekten 

sola doğru hareket ettirilir. 

ÇIPLAK  ÇIRAK  ÇİÇEK 

  

 

 

 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasındadır. Sol elin 

başparmağı, öbür parmakların uçlarına 

değecek ve ortası boş kalacak şekildedir. Sağ 

elin işaret parmağı sol elin içine girer. Sol el 

yukarıya; sağ el aşağıya doğru hareket eder.  

 Her iki el göğüs hizasında, başparmaklar açık, 

öbür parmaklar kapalıdır. Resimdeki gibi açık 

parmak uçları birleştirilir. Bu hareket tekrarlanır. 

 Sağ el burun hizasındadır. Sağ el 

parmaklarının uçları birbirine değecek şekilde, 

burnun önünde bütün parmaklar açılır, el 

aşağıya iner. 
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ÇİFTÇİ  ÇİĞKÖFTE  ÇİĞNEMEK 

  

 

  

 

 

 

 

Her iki el göğüs hizasındadır. Sol el 

parmaklar açık düz ve avuç içi yukarıya 

bakacak şekildedir. Sağ el işaret parmağı ve 

orta parmak açık öbür parmaklar kapalı (V 

el),  orta parmak avuç içinden sol elin 

parmaklarına doğru ilerletilir. Çiftçinin 

toprağı sürmesi işaret edilmektedir. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sol el parmaklar 

açık ve avuç içi yukarıya bakacak şekildedir. 

Sağ el bütün parmaklar aşağı doğru ve kıvrık bir 

nesne yoğruluyormuş gibi el yumruk yapılıp 

açılarak hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, parmaklar kıvrıktır. 

Resimdeki gibi avuç içleri birleştirilip açılarak 

hareket tekrarlanır. 

ÇİKOLATA  ÇİL  ÇİLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Sağ el çene hizasında, sağ elin işaret parmağı 

ve orta parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Parmaklar ağzın sağ kenarına konur 

ve yukarıya aşağıya hareket ettirilir. 

 Sağ el işaret parmağı açık kıvrık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Açık parmak sağ gözün altından, 

burun üzerine ve sol gözün altına kadar dokunup 

kaldırılarak hareket ettirilir. 

 Sağ el göğüs hizasında, parmaklar açık kıvrık 

ve avuç içi yukarıya bakacak şekilde 

parmaklar kapanarak yukarıya getirilir. 
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ÇİLEK  ÇİMEN  ÇİMENTO 

 

 

 

 

   

 

 
 

  

Sağ el işaret parmağı açık kıvrık, öbür 

parmaklar kapalıdır. Açık parmak sağ gözün 

altından, burun üzerine ve sol gözün altına 

kadar dokunup kaldırılarak hareket ettirilir. 

 Sağ elin parmak uçları birbirine değecek 

biçimde burna getirilir. Ardından her iki el 

göğüs hizasında, parmak uçları birbirine değip 

açılarak biri aşağıda öbürü yukarıda hareket 

ettirilir. 

 Sağ el işaret parmağı ve serçe parmak açık, 

öbür parmaklar kapalıdır. Başparmak çeneye 

değdirilir. Ardından sağ el avuç içi aşağıya 

bakacak şekilde resimdeki gibi tutularak aşağı 

doğru hareket ettirilir. 

ÇİN  ÇİNGENE  ÇİNKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Her iki el yumruk biçiminde işaret parmağı 

öne doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik 

öbür parmaklar kapalıdır (T el). Sağ el, 

çeneden karın hizasına inerken; sol el çene 

hizasına çıkar. Ellerin biri yukarıdayken 

öbürü aşağıda olacak şekilde hareket 

tekrarlanır. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları 

açık, öbür parmaklar kapalıdır. İşaret parmakları 

aşağıya yukarıya hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında,  parmaklar açık 

düz ve avuç içleri kendinize bakacak biçimde, 

sağ el üstte sol el alttadır. Hareket eller 

değişerek tekrarlanır. 
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ÇİRKİN  ÇİŞ  ÇİVİ 

  

 

 

 

 

 

 

  

Sağ el işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Sağ el işaret parmağı, sağ yanaktan 

alna ve ardından sol yanağa dairesel bir 

hareket yapar. Bu yüzü işaret etmektedir. 

Ardından sağ elin serçe parmağı açık öbür 

parmaklar kapalı, serçe parmak öne doğru 

sallanır. Bu çirkin-pis kelimesini işaret 

etmektedir.  

 Sağ elin serçe parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Açık serçe parmak sağ omuzdan öne 

doğru yumuşak bir hareketle getirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, yumruk biçiminde 

işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve 

başparmakla bitişik öbür parmaklar kapalı (T 

el), sol el önde sağ el arkadadır. Sağ el ile sol 

ele doğru iki kez vurma hareketi yapılır. Bir 

çiviye çekiçle vurulduğu hayal edilebilir. 
 

ÇİZGİ  ÇİZME  ÇOBAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sağ el sol omuz hizasında, parmaklar açık ve 

avuç içi kendinize bakacak şekilde el soldan 

sağa doğru çekilir. 

 Sağ el parmaklar açık düz ve avuç içi yukarıya 

bakacak şekilde, sol kol aşağı doğru uzatılır. Sağ 

el ile sol üst kola kesme hareket yapılır. 

 Her iki el işaret parmağı ve başparmağının 

arası resimdeki gibi açık, eller yukarıdan 

aşağıya her iki omuz hizasında durur. Burada 

çobanın üstüne giydiği aba işaret edilmektedir. 
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ÇOCUK  ÇOK  ÇORAP 

 

 

 

  

 

 
 

 

Sağ el parmaklar açık düz ve avuç içi aşağıya 

bakacak şekilde el iki kez bele konur. 

 Sağ el sağ omuz hizasında, parmak uçları 

birbirine değecek şekilde, el açılır kapatılır. 

Açılma kapatılma hareketi tekrarlanır. 

 Her iki el göğüs hizasında, sol elin işaret 

parmağı ve başparmağı açık, öbür parmakları 

kapalıdır. Sağ elin işaret parmağı sol elin baş 

parmağının üzerine iki kez konup kaldırılır.  

ÇORBA  ÇORUM  ÇÖMELMEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ el ağız hizasında, parmaklar açık düz ve 

avuç içi kendinize bakacak şekilde el ağız 

hizasında iki kez ağızdan buruna doğru 

dairesel hareket ettirilir. 

 Sağ el yumruk biçiminde işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik öbür 

parmaklar kapalıdır (T el). Başparmak kendinize 

bakacak şekilde el ağza götürülür. 

 Her iki el karın hizasında, eller belin iki 

yanında parmaklar açık ve avuç içleri aşağıya 

bakacak şekilde aşağı doğru aynı anda 

indirilirken dizler kırılarak vücut da aşağı 

doğru hareket eder. 
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ÇÖP  ÇUKUR  ÇUVAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

Her iki el göğüs hizasında, sol el işaret 

parmağı ve başparmak açık (C el) biçimdedir. 

Sağ el işaret parmağı resimdeki gibi sol elin 

başparmağının üzerine konur. Ç harfi işaret 

edilmektedir. 

 Her iki el omuz hizasında, ellerin işaret 

parmakları ve başparmakları açık öbür 

parmaklar kapalı (C el) biçimde, omuzların 

önündedir. Çukurun yuvarlaklığı işaret 

edilmektedir. Ardından sol el sabit, sağ el 

parmaklar açık biçimde sağ omuz hizasından, 

yukarıdan aşağı doğru kazma hareketi 

yapılmaktadır. 

 Sol el sol omuzun üstünde; sağ el sol omuzun 

altında, eller yumruk biçimindedir. 
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D  DAĞ  DAKİKA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret ve 

başparmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır (C 

el).  Sağ elin açık parmaklarının uçları, sol el 

işaret parmağına değecek biçimde tutulur. 

 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el parmakları 

açık, kıvrık, avuç içi aşağıyı gösterecek 

şekildedir. Sol el düz, sağ elin altındadır. Sağ el 

aşağıya sarkıtılmış parmaklar yukarıya doğru 

çekilirken parmak uçları birbirine değdirilir. 

Dağ yapıldığı hayal edilebilir. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret 

parmağının ve orta parmağın uçları birbirine 

değecek ve öbür üç parmak açık biçimde avuç 

içi aşağıya bakar. Sol el düz ve açık avuç içi 

aşağıya bakacak şekildedir. Sağ el baş ve 

işaret parmağı resimdeki gibi sol elin üzerinde 

bileğe yaklaştırılır. 

DAKTİLO  DALAK  DALGA 

 

 

 

  

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları 

açık, öbür parmaklar kapalıdır. İşaret 

parmaklarının uçları aşağıya bakacak şekilde 

biri göğüs hizasındayken öbürü omuz hizasına 

çıkarılarak hareket ettirilir. Daktilo yazmak 

hayal edilebilir. 

 Her iki el avuç içi vücuda bakacak şekilde 

göğüs hizasından aşağı doğru çekilir. Ardından 

her iki el, göğüs hizasına kaldırılarak, sağ el 

önde sol el arkada eller birbirine bitiştirilir. 

 Sağ elin serçe parmağı açık öbür parmakları 

kapalıdır. Serçe parmak göğüs hizasında daire 

çizer. 
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DAMA  DAMAK  DAMAR 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Her iki el göğüs hizasındadır. Ellerin işaret ve 

başparmaklarının uçları birbirine değer, öbür 

parmaklar açıktır. Eller resimdeki gibi avuç 

içleri aşağıya bakacak şekilde öne arkaya 

hareket ettirilir. Dama oynarken taşların 

hareket ettirildiği düşünülebilir. 

 Sağ elin işaret parmağı açık öbür parmakları 

kapalıdır. İşaret parmağı, avuç içi yukarıya 

bakacak şekilde ağzın içinde damağa dokunur. 

 Her iki el sol omuz hizasındadır. Sağ elin 

işaret parmağı, sol elin bileğine dokunacak 

şekilde sol elin bileğinde aşağıya yukarıya 

hareket eder.  

DAMAT  DAMGA  DANA 

 

 

 

  

 

 

 

  

Sağ el işaret ve orta parmağı açık, öbür 

parmaklar kapalıdır. Sağ el, sol omuzdan 

göğsün sağ tarafına doğru indirilir. 

 Sağ elin başparmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Sol el parmakları açık düz, avuç içi 

yukarıya bakacak şekildedir. Sağ yumruk, sol el 

avuç içine vurulur. 

 Sağ el açık, düz, avuç içi aşağıya bakacak 

şekilde çenenin altına konur ve sağa doğru 

çekilir. 
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DANİMARKA  DANIŞMA  DANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Sağ el işaret ve orta parmağı açık, öbür 

parmaklar kapalıdır. Sağ açık parmaklar, sol 

omuz üzerinden avuç içi karşıya bakacak 

şekilde indirilir. Ardından aynı hareket sağ 

omuz üzerinden tekrarlanır. Hayali bir X işareti 

oluşturulur. 

 Her iki el, belin sağ hizasında, işaret ve 

başparmak açık, öbür parmaklar kapalıdır (C 

el). Açık parmaklar birbirine bakacak şekilde 

resimdeki gibi vücuda değdirilir. 

 Her iki elin parmakları açık, düz ve kıvrıktır. 

Eller resimdeki gibi biri yukarıya çıkarken 

öbürü inecek şekilde hareket eder. Dans 

ederken kolların hareketi düşünülebilir. 

DAR  DARBUKA  DARGIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Her iki el karın hizasındadır. Eller açık düz ve 

avuç içleri birbirine bakacak şekilde eller 

birbirine yakınlaştırılır. 

 Her iki el sol kolun altında ve açıktır. Parmaklar 

bir şeye vuruyormuş gibi hareket ettirilir. 

 Sağ el burun hizasında,  serçe ve başparmak 

açık, öbür parmaklar kapalıdır. Başparmak 

burnun ucundan öne sağa doğru hareket 

ettirilir. 
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DAVAR  DAVET  DAVRANIŞ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Her iki el omuzların üzerinde, parmaklar açık, 

düz ve kıvrık, avuç içi omuza bakar şekilde öne 

arkaya sallanır.  

 Sağ elin serçe parmağı açık, öbür parmakları 

kapalıdır. Açık parmak çeneye konur. Ardından 

her iki el açık, düz, avuç içi yukarıya bakacak 

şekilde eller sola hareket ettirilir. 

 Sağ el, sağ omuz hizasındadır. Parmaklar 

açıktır. El sağ omuz hizasından göğsün 

ortasına kadar getirilir. 

DAVUL  DAYAK  DAYI 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ el karın hizasında yumruk, sol el sol 

omuzdadır. Sağ el davula vurur gibi sağdan 

sola hareket ettirilir. 

 Her iki elin parmakları açıktır. Bir el aşağıya 

inerken öbür el çıkacak şekilde hareket ettirilir. 

Vurma hareketi düşünülebilir. 

 Sağ elin işaret parmağı açık ve kıvrık öbür 

parmaklar kapalıdır. İşaret parmağı burnun 

üzerinden öne doğru hareket ettirilir. 
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DEDE  DEDİKODU  DEFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sağ el çene hizasında, açık, düz, avuç içi 

kendinize bakacak şekilde resimdeki gibi 

konur. Parmak uçları sallanır. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Her iki elin işaret 

ve başparmakları açık öbür parmaklar kapalıdır 

(C el). Açık parmaklar resimdeki gibi birbirinin 

içine geçirilir. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. El, yüz hizasından göğüs hizasına 

kadar indirilir. 

DEFANS  DEFİLE  DEFOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Her iki elin parmakları kıvrık, avuç içi karşıya 

bakacak şekildedir. Sağ el karın hizasından 

yukarıya sağ omuz hizasına çıkarken, sol el 

omuz hizasından karın hizasına getirilir. Bu 

hareket vücuda paralel daire çizer gibi yapılır. 

 Sağ el karın hizasındayken, sol el omuz 

hizasındadır. İşaret ve başparmak uçları 

birbirine dokunacak, öbür parmaklar açık 

biçimde, eller ileri geri hareket ettirilir. 

 

 Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık 

düz, avuç içi kendinize bakacak şekildedir. 

Sağ el ile sol elin avuç içine vurulur. 
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DEFTER  DEĞİL  DEĞİŞTİRMEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık, düz 

ve avuç içleri bitişiktir. Her iki el resimdeki 

gibi omuz hizasına kadar açılır. 

 Her iki elin parmaklar açık, düz, avuç içleri 

aşağıya bakacak şekilden eller yukarıya 

kaldırılarak avuç içi karşıya bakacak şekle 

getirilir.  

 Her iki el yumruk biçiminde işaret parmağı 

öne doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik 

öbür parmaklar kapalıdır (T el). Her iki el 

avuç içleri birbirine bakacak şekilde, eller 

bilekten hareket ettirilerek, sağ el sola, sol el 

sağa doğru hareket eder. 

DELEGE  DELİ  DELİKANLI 

  

 

 

 

 

 

 

  

Sağ işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. İşaret parmağı, sol elin 

başparmağından serçe parmağına kadar 

getirilir.  

 Sağ elin parmakları açık, kıvrık ve avuç içi 

yukarıya bakacak şekildedir. Başın yanında, 

sağa sola döndürme hareketi yapar. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, kıvrık, öbür 

parmakları kapalıdır. Sağ işaret parmağı 

burnun önüne getirilir. 
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DEMİR  DEMİRYOLU  DEMLİK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalıdır. Açık işaret parmağı ağza götürülür 

ve aşağıya yukarıya hareket ettirilir. Sert bir 

şeyin ısırılması hayal edilebilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret ve orta 

parmaklar açık, kıvrık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Açık parmaklar birbirine bakacak 

şekilde aynı anda öne doğru daire çizer. 

Ardından her iki el parmakları açık,  düz, avuç 

içleri birbirine bakacak şekilde karın hizasından 

öne doğru itilir. 

 Sağ el göğüs hizasında yumruktur. Sağ el 

göğüs hizasından karnın ortasına kadar 

getirilir. Bu çay koyma hareketine 

benzemektedir.  

DEMOKRASİ  DENEME  DENİZ 

  

 

 

 

 

 

 

  

Sağ el göğüs hizasında, başparmak açık öbür 

parmaklar kapalıdır. Başparmak yukarı doğru 

hareket ettirilir. Bu başkan işaretidir. Ardından 

sağ el, sol elin başparmak ve öbür parmakları 

arasındaki boşluğun içine doğru hareket 

ettirilir. Sandığa oy atılması düşünülebilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret ve orta 

parmaklar açık, öbür parmaklar kapalıdır. Sağ 

elin açık parmakları, sol elin açık parmakları 

üzerinde resimdeki ok yönünde iki kez hareket 

ettirilir.  

 Her iki el ağız hizasında, parmaklar açıktır. 

Parmak uçları birbirine bakacak şekilde, eller 

önce aşağıya ardından yana doğru açılırken, 

parmaklar aşağıya yukarıya hareket ettirilir. 

Parmakların hareketinde dalgalar 

düşünülebilir. 
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DENİZLİ  DEPO  DEPREM 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Sağ elin parmakları açıktır. El resimdeki okta 

gösterildiği gibi ağız hizasından aşağıya, 

ardından yana doğru açılırken parmaklar 

aşağıya yukarıya hareket ettirilir.  

 Her iki el açık, sol el omuz hizasında, sağ el 

göğüs hizasında, sola yukarıya iki kez hareket 

ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında açıktır. Avuç içi 

aşağıya bakacak şekilde, eller sağa sola 

sallanır. Sallanma düşünülebilir. 

DERE  DERECE  DERİ 

 

 

 

 
    

 

 
  

Her iki el göğüs hizasında, açık, düz, serçe 

parmaklar aşağıya gelecek ve avuç içleri 

birbirine bakacak şekilde eller öne doğru 

hareket eder. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret ve 

başparmak uçları birbirine değer ve sol elin avuç 

içine konur. Sol el açık düz, avuç içi sağa 

bakacak şekildedir. Ardından sağ elin işaret 

parmağı açılır ve sağ el yukarı doğru hareket 

ettirilir.  

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el işaret ve 

başparmak uçları birbirine değer, sol elin 

üstündeki deri tutulur. 
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DERNEK  DERS  DERS PROGRAMI 

 

 

 

 
 

 

   

Her iki el göğüs hizasında, işaret ve başparmak 

açık öbür parmaklar kapalıdır (C el). Açık 

parmaklar birbirine bakacak şekilde, her iki el 

birbirine yakınlaştırılır. 

 Her iki el göğüs hizasında, sağ el açık ve düzdür. 

Sağ el, sol el avuç içine resimdeki gibi konur. 

 Her iki el göğüs hizasında, sağ el açık ve 

düzdür. Sağ el, sol elin avuç içine resimdeki 

gibi konur. Ardından sol el; avuç içi yukarıya 

bakacak şekilde açılarak, sağ el; avuç içine 

doğru üç kez vurulur. Bu da programın 

işaretidir. 

DERSHANE  DESTEK  DEVAM 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Her iki el göğüs hizasında, sağ el açık ve 

düzdür. Sağ el, sol elin avuç içine resimdeki 

gibi konur. Ardından her iki el yumruk 

biçiminde işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve 

başparmakla bitişik öbür parmaklar kapalıdır 

(T el). Sağ el göğüs hizasında, sol el karnın sol 

tarafında, iki el sola hareket ettirilir. 

 Her iki el açık, düz, avuç içleri karşıya bakacak 

şekildedir. Her iki el öne hareket ettirilir. 

 Her iki el açık, düz, avuç içleri birbirine 

bakacak şekildedir. Her iki el bilekten aşağıya 

sola hareket ettirilir. 
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DEVE  DEVLET  DİKDÖRTGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Sağ el, sağ omuz hizasında parmaklar açık, 

düz kıvrık ve avuç içi karşıya bakacak 

şekildedir. Sol açık el düz, avuç içi aşağıya 

bakacak şekilde sağ dirseğin altında durur. Her 

iki el birbirinden ayrılmadan öne doğru 

hareket ettirilir. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalıdır. Açık işaret parmağı, sağ gözün altına 

dokundurulur. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret ve orta 

parmak açık, kıvrık öbür parmaklar kapalıdır 

(C el). Açık parmak uçları karşıya bakacak 

şekilde sağ ve sol yana doğru açılır. Ardından 

açık işaret ve orta parmak uçları birbirine 

dokundurulur. Ellerinizle bir dikdörtgen 

çizdiğiniz hayal edilebilir. 

DİKEN  DİKKAT  DİL 

  

 

 

 

 

 

 

  

Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalıdır. Sol el açık ve avuç içi sağa bakacak 

şekildedir. İşaret parmağı sol avuç içine 

dokunur. 

 Sağ el, sağ yanak hizasında, işaret ve orta 

parmak açık, öbür parmaklar kapalıdır (C el). 

Açık parmak uçları sağa bakacak şekilde 

başparmak yanağa dokunur. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalıdır. Açık işaret parmağı dilin ucuna 

değdirilir. 
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DİLEKÇE  DİLENCİ  DİN 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. İşaret parmağı sol avuç içinde 

oklardaki gibi yarım daire çizer. 

 Sağ el açık, düz ve avuç içi kendinize bakacak 

şekilde sağ göz kapatılır. Ardından sağ el avuç 

içi yukarıya bakacak şekilde açılır ve sağa sola 

sallanır. 

 Sağ el ağız hizasındadır. Sağ el düz ve 

parmaklar açık, orta parmak ağzı gösterir 

şekilde kıvrıktır.  

DİNLEMEK  DİNLENMEK  DİPLOMA 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. İşaret parmağı sağ kulağa konur.  

 Her iki elin serçe ve başparmakları açıktır. 

Başparmaklar resimdeki gibi göğsün iki yanına 

konur. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret 

ve başparmağı açık, kıvrık, öbür parmaklar 

kapalıdır(C el). Sol el açık düz ve avuç içi 

karşıya bakacak şekildedir. Sağ elin açık 

parmakları avuç içine vurulur. 
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DİREKSİYON   DİRENMEK  DİRSEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ ve sol el göğüs hizasında, eller yumruk 

biçimde yarım daire şeklinde hareket ettirilir. 

Direksiyonun çevrildiği hayal edilebilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, parmaklar kıvrık, 

resimdeki gibi kollar ve bilekler öne doğru itilir. 

 Sağ işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Sağ işaret parmağı ile sol dirsek 

gösterilir. 

DİSİPLİN  DİŞ  DİYARBAKIR 

  

 

 

 

 

 

 

  

Sağ el kulak hizasındadır. Sağ işaret ve 

başparmak ile sağ kulak tutulur. Ardından 

işaret parmağı açık, öbür parmaklar kapalı 

biçimde parmak öne geri sallanır. 

 Sağ el ağız hizasındadır. İşaret parmağı açık, 

öbür parmaklar kapalı biçimde dişler gösterilir. 

 Her iki el omuz hizasındadır. Sol el açık düz 

ve avuç içi sağa bakacak şekildedir. Sağ el, sol 

ele doğru fiske atar.  
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DOĞAL  DOĞRU  DOĞU 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ el açık, el ağız hizasından önce aşağıya 

sonra yukarı doğru oktaki gibi hareket ettirilir. 

 Her iki el karın hizasında, açık, düzdür. Sağ el 

resimdeki gibi sol elin üzerine konur ve öne 

doğru kesme işareti gibi hareket ettirilir.  

 Sol elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalıdır. Açık işaret parmağı sağı gösterir 

biçimde iki kez sağa doğru hareket ettirilir. 

DOĞUM  DOKSAN  DOKTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Her iki el açık, düz, karın hizasından dik 

biçimde aşağı doğru hareket ettirilir.  

 Sağ elin işaret parmağı açık ve kıvrık, öbür 

parmaklar kapalıdır. El sağa sola sallanır. 

 Sağ el göğüs hizasında, parmak uçları 

birbirine değecek şekildedir. Sol göğüsün 

üzerinden sağ göğse doğru geçirilir. 
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DOKUZ  DOLAP  DOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sağ elin işaret parmağı açık, kıvrık, öbür 

parmaklar kapalıdır. El bilekten öne doğru 

getirilir. 

 Her iki el omuz hizasında, açık, düz ve avuç 

içleri aşağıya bakacak şekilde, eller yanlara 

doğru açılır ve avuç içleri birbirine bakacak 

şekilde aşağıya indirilir. 

 Sağ elin işaret parmağı ve orta parmağı açık, 

kıvrık, öbür parmakları kapalıdır. Sağ el açık 

parmakları ile havada hayali bir S çizilir. 

Dolar simgesi işaret edilmektedir. 

DOLAŞMAK  DOLU  DOMATES 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Sağ el, sağ omuz hizasındadır. Sağ el, işaret ve 

serçe parmak açık ve uçları yukarıyı 

gösterecek şekilde, öbür parmaklar kapalıdır. 

Sağ el kol ile birlikte döndürülür. 

 Sağ el çenenin altında, açık, düzdür. El göğüs 

hizasından çenenin altına hareket ederek, çene 

altına konur. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalı olarak parmak dudağa değdirilir. Bu 

kırmızı rengin işaretidir. Ardından sağ el 

parmakları açık ve kıvrık avuç içinde bir şey 

tutuyormuş gibi gösterilir. Domatesin şeklini 

işaret eder.  
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DOMUZ  DONDURMA  DOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Sağ el yumruk biçiminde başparmak burna 

gelecek şekilde tutulur. 

 Sağ el yumruk biçiminde, ağız hizasından aşağı 

doğru çekilerek, dondurmayı yalama hareketi 

yapılır. 

 Her iki el göğüs hizasında, eller birbirini 

resimdeki gibi tutar, el aşağıya yukarıya 

hafifçe sallanır. 

DOSYA  DOYMAK  DÖKMEK 

  

 

 

 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasında, sağ el açık ve 

düzdür. Sağ el, sol el avuç içine resimdeki gibi 

konur. 

 Sağ el açık karnın üzerine iki kez vurulur.  Sağ elin başparmağı açık, öbür parmakları 

kapalı ve avuç içi karşıya bakacak şekildedir. 

Sağ el oktaki gibi aşağıya doğru hareket 

indirilir. 
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DÖNER  DÖRT  DÖŞEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Her iki el yüz hizasında, açık düz ve avuç 

içleri kendinize bakacak şekildedir. Sağ el, sol 

elin önünden kesik hareketlerle aşağı doğru 

indirilir. 

 Sağ el göğüs hizasında, avuç içi karşıya bakacak 

şekilde, başparmak kapalı öbür parmaklar 

açıktır. 

 Her iki el göğüs hizasında açık, düz ve avuç 

içleri aşağıya bakacak şekilde, eller yan yana 

konur ve iki yana doğru açılır. Ardından iki 

yandan aşağı doğru indirilir. 

DÖVÜŞMEK  DUA  DUDAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Her iki el yumruk biçiminde, bir el 

aşağıdayken öbür el yukarıda olacak şekilde 

yumruklar öne doğru hareket ettirilir. 

Yumruklar kullanarak dövüşüldüğü 

düşünülebilir. 

 Her iki el omuz hizasında, açık, düz ve avuç içi 

kendinize bakacak şekilde tutulur. Ardından 

eller yüze sürülür. Dua edildiği hayal edilebilir. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalıdır. Açık işaret parmağı ile dudak 

gösterilir. 
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DURAK  DURMAK  DUŞ 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki el göğüs hizasında, açık, düzdür. Sağ 

el, sol elin üzerinde ve avuç içi sola, parmak 

uçları karşıya bakacaktır. Sol el, sağ elin 

altında tutulur. 

 Sağ el göğüs hizasında, açık, düz, avuç içi 

karşıya bakacak şekilde, el öne doğru hareket 

ettirilir.  

 Her iki el başın iki yanında açık, düzdür. Eller 

başın üzerinde daire çizer. Ardından sağ el 

başın sağ kısmında, parmaklar açık kıvrık 

şekilde durur.  

DUVAR  DUYMAK  DÜĞME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasında, avuç içleri 

kendinize bakacak şekilde, sağ el resimdeki 

gibi sol el avuç içine sürtülerek yukarıya 

kaldırılır.  

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalıdır. Açık işaret parmağı ile sağ kulak 

gösterilir. 

 Sağ el boğaz hizasında, işaret  ve başparmak 

uçları birbirine değecek şekilde, boğazdan 

göğse doğru oktaki gibi indirilir. Gömleğin 

düğmeleri gösterilir. 
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DÜĞÜN  DÜKKAN  DÜN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Her iki el, omuz hizasında, orta, işaret ve 

başparmak açık öbür parmaklar kapalıdır. Açık 

parmaklar birbirine sürtülür. (şıklatılır). 

 Her iki el yüz hizasında, ellerin işaret ve orta 

parmakları açık, öbür parmaklar kapalıdır. İki 

elin açık parmakları yan yanadır. Açık 

parmaklar omuzun iki yanına doğru açılır 

ardından omuz hizasından aşağıya indirilir.  

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalıdır. Açık parmak sağ omuz üzerinden 

arkayı gösterir. 

DÜNYA  DÜRBÜN  DÜRÜST 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

Her iki el alın hizasında, ellerin işaret ve orta 

parmağı bitişik öbür parmakları kapalı, işaret 

parmaklarının uçları alın hizasında birleştirilir. 

Ardından yarım daire çizerek göğüs hizasında 

birleşir. 

 Her iki el göz hizasındadır. Resimdeki gibi 

tutulur ve eller dürbün ayarlanır gibi sağa sola 

hareket ettirilir.  

 Her iki el karın hizasında, açık, düzdür. Sağ el, 

sol elin üzerindedir. Sağ el avuç içi sola 

bakacak, sol el avuç içi aşağıya bakacak 

şekilde tutulur. Sağ el resimdeki gibi konur ve 

öne doğru hareket eder. Ardından sağ el işaret 

parmağı açık, öbür parmaklar kapalı biçimde 

dudak gösterilir. 
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DÜŞMAN  DÜŞMEK  DÜZ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Sağ el ağız hizasında, yumruk şeklindedir. El 

resimdeki gibi aşağı doğru indirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, sağ elin işaret 

parmağı açık, öbür parmakları kapalıdır. Sol el 

düz ve avuç içi kendinize bakacak şekildedir. 

Sağ elin işaret parmağı, sol elin üzerinden 

geçerek aşağıya doğru hareket eder.  

 Her iki el göğüs hizasında, açık, düz, sağ el 

avuç içi aşağıya bakacak, sol el yukarıya 

bakacak şekildedir. Sağ el, sol elin üzerinden 

parmak uçlarına doğru hareket ettirilir. 
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E  ECZANE  EDEBİYAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret 

parmağı açık, öbür parmakları kapalıdır. Sol 

elin serçe ve başparmağı kapalı öbür 

parmaklar açıktır. Sağ el, sol elin açık 

parmaklarının üstüne konur. 

 Sağ elin baş ve işaret parmağının uçları birbirine 

değecek şekilde, el ağız hizasına götürülür. Bu 

ilaç işaretidir. Ardından her iki el omuz 

hizasında, işaret  ve başparmaklar açık, öbür 

parmaklar kapalı (C el) biçimde aşağı doğru 

indirilir. 

 Sağ el ağız hizasındadır. Parmaklar açık kıvrık 

ve avuç içi kendinize bakacak şekilde ağzı ve 

burnu avuç içine alır. 

EDİRNE  EFENDİ  EĞİLMEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Sağ el sağ kulak hizasında, işaret ve 

başparmak açık, öbür parmaklar kapalıdır (L 

el). Sağ elin başparmağı resimdeki gibi 

kulağın altına getirilir.  

 Sağ elin işaret ve ortaparmağı açık, öbür 

parmaklar kapalıdır. Sağ el açık parmaklar 

yanaktan aşağı doğru iki kez indirilir. 

 Bütün vücut öne doğru eğilir. 
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EĞİTİM  EĞLENCE  EHLİYET 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Her iki el yumruk biçiminde, işaret parmağı 

öne doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik 

öbür parmaklar kapalıdır (T el). Sağ el göğüs 

hizasında, sol el karnın sol tarafında sola 

hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, serçe parmaklar açık, 

öbür parmaklar kapalıdır. Serçe parmaklar aynı 

anda iki yana sallanır. 

 Sağ ve sol el göğüs hizasında, eller yumruk 

biçiminde yarım daire şeklinde hareket 

ettirilir. Direksiyonun çevrildiği hayal 

edilebilir. Ardında her iki el açık, düz, sol el 

resimdeki gibi sağ elin avuç içinin ortasına 

konur. 

EK  EKİM  EKMEK 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Her iki el sol omuz hizasındadır. Sol el açık 

düz ve avuç içi sağa bakacak şekilde; sağ el 

parmaklarının uçları birbirine değerek sol elin 

avuç içine konur. 

 Sağ el, sağ yanaktadır.  Sağ el yumruk biçiminde 

işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve 

başparmakla bitişik öbür parmaklar kapalıdır (T 

el). İşaret parmağı yanakta daire çizer. 
 

 Her iki el karın hizasında, düz ve parmaklar 

birbirine bitişiktir. Sağ el resimdeki gibi sol 

elin üzerine konur ve öne doğru kesme 

hareketi yapar.  
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EKONOMİ  EKSİ  EKSİK 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağ el omuz hizasındadır. Sağ el parmaklarının 

uçları birbirine değecek şekilde aşağı doğru 

tutulur ve parmaklar açılıp kapanır. Ardından 

her iki el göğüs hizasına konur, başparmakları 

açık, öbür parmaklar kapalıdır. Her iki elin 

kapalı parmakları birbirine değecek şekilde ve 

birbirine ters yönde daire çizilir. 

 Sağ el sol omuz hizasında, işaret parmağı açık, 

öbür parmaklar kapalıdır. İşaret parmağının ucu 

soldan sağa çekilir. 

 Sağ el omuz hizasında sağ el işaret ve 

başparmak açık, öbür parmaklar kapalıdır. 

İşaret ve başparmak birbirine sürtülür. 
 

EKŞİ  EKVATOR  EL 

 

 

 

     
 

 

 

 

  

Sağ el sağ yanak hizasındadır. Parmak uçları 

birbirine değecek şekilde birbirine sürtülür. 

Bu limonun sıkılması işaretidir. Yüz ekşi bir 

şey yendiğindeki gibi hal alır. 

 Sağ el baş hizasındadır. Parmaklar açık, aşağı 

doğru kıvrık ve avuç içi aşağıya bakacak 

biçimdedir. Sağ elin altında sol el işaret parmağı 

açık, öbür parmaklar kapalı ve açık parmağın 

ucu yukarıya gösterir biçimde işaret parmağı bir 

daire çizer. 

 Sağ el omuz hizasındadır. Avuç içi karşıya 

bakacak şekilde ve parmaklar açık hareket 

ettirilir. 
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ELAZIĞ  ELBİSE  ELDİVEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Sağ elin işaret parmağı ağız hizasındadır. 

İşaret parmağı açık, öbür parmaklar kapalı ve 

açık parmak ucu solu gösterecek şekilde 

dudaklara değdirilir. 

 Her iki el omuz hizasındadır. Parmaklar açık ve 

avuç içleri vücuda dokunacak şekildedir. Eller 

iki yandan aşağı doğru indirilir.  

 Her iki el sağ omuz hizasındadır. Sağ el 

parmak uçları birbirine değecek biçimde, sol 

el sağ eli avuç içine alır. Sol el sağ bileğe 

doğru giderken sağ el parmakları açılır. 

ELEKTRİK  ELEMEK  ELİNE SAĞLIK 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Sağ el sağ göğüs hizasında, sol el sol omuz 

hizasındadır. Her iki elin işaret ve orta 

parmakları havada ve uçları yukarıya bakacak 

şekildedir. Eller bilekten ters yönlerde sağa 

sola sallanır.   

 Her iki el göğüs hizasında bir şey tutar gibi eller 

sağa sola sallanır. 
 

 Her iki el göğüs hizasında düz, avuç içleri 

aşağıya bakacak şekildedir. Sağ el sol eli 

gösterir şekilde vurur. Ardından her iki el 

omuzların iki yanında yumruk biçiminde bir 

kez kısa hareketle ileri geri hareket ettirilir. 
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ELLİ  ELMA  ELMAS 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Sağ el açık avuç içi karşıya bakacak 

biçimdedir. El sağa sola sallanır. 

 Sağ el ağız hizasındadır. Parmaklar kıvrık avuç 

içi kendinize bakacak şekilde, el yukarı doğru 

hareket ettirilir. Bir elmanın ısırıldığı 

düşünülebilir. 

 Sağ el, sağ omuz hizasında yumruk yapılır. Bu 

elmasın sertliğini işaret etmektedir. Ardından 

yumruk açılır. Bütün parmaklar birbirinden ayrılır 

ve el resimdeki gibi öne doğru sallanır. Bu 

pahalıya işaret etmektedir.  Son olarak her iki el 

karın hizasında yumruk yapılarak sağ elin serçe 

parmağı sol elin başparmağına vuracak şekilde 

birbirine vurulur. 

ELVEDA  EMANET  EMEKLİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sağ elin parmakları açık ve avuç içi karşıya 

bakacak biçimdedir. El sağa sola sallanır. 

 Sağ el yumruk biçiminde, çenenin sağ kısmına 

vurulur. Ardından sağ el parmakları açık avuç içi 

karşıya bakacak şekilde öne doğru itilir. 

 Çene avuç içine alınır ardından bütün parmak 

uçları birbirine değdirilerek el aşağı doğru 

indirilir. 
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EMİR  EMNİYET  ENDİŞE 

 

 

 

 
   

 

 

 

 
 

Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Sağ işaret parmağı ağzın önünden 

öne doğru hareket eder. Emirin ağızdan 

çıkması işaret edilmektedir. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el işaret ve 

orta parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır. Sol 

el işaret parmağı sabit; sağ elin açık parmakları, 

sol işaret parmağını arasına alacak şekilde 

aşağıya yukarıya hareket eder. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, kıvrık, başın sağ 

kısmına değdirilir ve bilekten öne arkaya 

çevrilir. 

ENGEL  ENGELLİ  ENİŞTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Her iki el karın hizasında, eller vücuda 

değmeden ve parmak uçları aşağıya bakacak 

şekilde eller iki yana doğru sallanır. 

 Her iki el açık, düz, sağ el karın hizasında; sol el 

sol göğüs hizasındadır. Sağ el yukarıya sol 

göğüs hizasına; sol el aşağıya karın hizasında 

hareket ettirilir. Aynı hareket iki kez tekrarlanır. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Sağ işaret parmağı resimdeki gibi 

önce sağ yanağa ardından sol yanağa konur.  
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ENSE  ERİK  ERKEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ el açık, düz ve avuç içi enseye değecek 

şekildedir. 

 Sağ el sağ yanak hizasındadır. İşaret ve 

başparmak birbirine değecek şekilde, açık 

parmaklar resimdeki gibi sağ yanağa konur. 

 Sağ el başparmağı açık ve ucu yukarı doğru, 

çeneye değdirilir. 

ERZİNCAN  ERZURUM  ESİR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Her iki el omuzların iki yanında yumruk 

biçiminde bir defa kısa hareketle öne geri 

getirilir. 

 Her iki el omuzların iki yanında yumruk 

biçiminde eller bilekten sağa sola çevrilerek 

hareket ettirilir.  

 Her iki el göğüs hizasında ve parmaklar içe 

doğru kıvrıktır. Eller bilekten birbirine 

vurulur. Sağ el ikinci resimdeki gibi sol bileği 

tutar. 
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ESKİ  ESKİŞEHİR  ESMER 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ el düz, el arkaya doğru hareket ettirilir.  Her iki el göğüs hizasındadır. Her iki elin 

parmaklarının uçları birbirine değecek şekilde 

aşağı doğru tutulur ve eller bilekten öne arkaya 

sallanır. 

 Sağ el işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Sağ işaret parmağı alnın sağından 

sola doğru yüzün önünde hareket eder.  

  

  

ESRAR(GİZ)  ESRAR  EŞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Sol elin avuç içi sağa; öbür elin avuç içi sola 

bakacak şekilde, eller iki yandan açık olarak 

ağız hizasına getirilir ve kıvrılır. 

 Sağ el açık düz ve avuç içi kendinize bakacak 

şekilde ağız hizasından el sağa doğru çekilir. 

Elin üzerinden bir şey burna çekildiği hayal 

edilebilir. 

 Sol el göğüs hizasında, eli parmakları açıktır. 

Sol elin başparmağı ile sol el yüzük parmağı 

gösterilir. 
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EŞEK  EŞMEK  EŞOFMAN 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Eller iki kulak hizasındadır. Her iki el açık, 

düz ve avuç içleri karşıya bakacak şekildedir. 

Eller öne arkaya sallanır. 

 Her iki el karın hizasındadır. Avuç içleri aşağıya 

bakacak şekilde, parmaklar açık, düz kıvrık 

önden kendinize doğru çekilir. 

 Her iki el göğüs hizasında başparmaklar açık, 

öbür parmaklar kapalıdır. Kapalı parmaklar 

öne arkaya birbirine sürtülür. Ardından eller 

iki yana açılarak avuç içleri vücuda değecek 

şekilde aşağıya kadar indirilir. 

EŞYA  ET  ETEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki elin işaret parmakları açık, öbür 

parmakları kapalı, el göğüs hizasında ve 

yukarıya bakacak biçimdedir. Kapalı 

parmaklar birbirinden ayrılmayacak şekilde, 

işaret parmakları birbirinin tersine hareket 

eder. 

 Sağ el düz ve avuç içi kendinize bakacak şekilde 

çene hizasından el sağa doğru çekilir. 

 Her iki el bel hizasındadır. Avuç içleri 

kendinize bakacak şekilde başparmak hariç 

öbür parmaklar açık, eller bacaklara doğru 

sağa sola açılarak getirilir. 
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ETİKET  EV  EVET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sol el açık, düz; sağ el parmak uçları birbirine 

değecek şekildedir. Sağ el, sol elin avuç içine 

ardından parmak ucuna basılır.  

 Her iki el omuz hizasında açık, düzdür. Sağ ve 

sol elin parmak uçları birbirine değecek şekilde 

eğik tutulur. Bir evin çatısı işaret edilir. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Eller iki yanda 

açık ve avuç içleri yukarıya bakacak şekilde 

eller hafifçe aşağıya indirilir. 

 

EVLENMEK  EYLÜL  EZAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ el üstte, sol el altta olacak şekildedir. Her 

iki elin başparmaklarının uçları birbirine 

değdirilir. 

 

  

 Sağ elin, işaret ve orta parmağının uçları 

birbirine değecek; öbür üç parmak açık biçimde 

sağ omuzun üzerinde bir tam daire çizilir. 

 Sağ el açık, düz ve avuç içi sağ kulağı içine 

alacak şekilde tutulur. 
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EZBERLEMEK  EZİYET   

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Sağ el başın sağ tarafında, başparmak hariç 

öbür parmaklar birbirine bitişik, başparmak 

altta, avuç içi karşıya bakacak şekildedir. 

Parmaklar birleştirilerek geri çekilir. 

 Her iki el karın hizasındadır. Sol el yumruk; sağ 

el avuç içi, sol elin üzerinde bastırarak yarım 

daire çizecek şekilde çevrilir. 
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F  FABRİKA  FAİZ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Her iki el karın hizasındadır. Sağ elin işaret 

parmağı açık, öbür parmakları kapalıdır. Sol 

elin işaret ve başparmağı açık, öbür parmaklar 

kapalı (L el), sağ elin işaret parmağı sol elin 

başparmağına paralel gelecek şekilde işaret 

parmağının üzerine konur. 

 Her iki el göğüs hizasında yumruk biçiminde 

başparmaklar açık, öbür parmaklar kapalı, her iki 

elin parmakları birbirine değecek şekilde daire 

çizer. 

 Sağ el karın hizasında, işaret ve başparmak 

açık, öbür parmaklar kapalıdır. Baş ve işaret 

parmağı birbirine sürtülerek para işareti 

yapılır. Ardından iki el parmak uçları 

resimdeki gibi birbirine değdirilir.  

FAKİR  FAKÜLTE  FALCI 

 

 

 

   

 

    

Sağ elin işaret ve orta parmağının uçları 

birbirine değerek el boğaz hizasına götürülür. 

İşaret parmağı öne çıkacak biçimde boğaza iki 

kez vurulur. 

 Her iki el karın hizasındadır. Sağ elin işaret 

parmağı açık öbür parmakları kapalıdır. Sol el 

işaret ve baş parmağı açık öbür parmaklar kapalı, 

sağ elin işaret parmağı sol elin baş parmağına 

paralel gelecek şekilde işaret parmağının üzerine 

konur. Olduğu yerde iki küçük daire çizer. 

 Her iki el karın hizasında, sol el düz ve avuç 

içi yukarıya bakacak şekildedir. Sağ elin işaret 

ve orta parmağın uçları birbirine değecek 

şekilde sol el avuç içine konur. Olduğu yerde 

daire şeklinde hareket ettirilir. 
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FARE  FARKETMEZ  FARKLI 

   

 

 

 

 

 

 

  

Her iki el karın hizasındadır. Sol elin işaret ve 

orta parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır. 

Sol el açık parmaklar arasına sağ elin bileği 

alınır. Sağ el parmaklarının uçları birbirine 

değecek şekilde tutulur ve sağa sola hareket 

ettirilir. 

 Her iki el karın hizasındadır. Her iki elin işaret 

ve orta parmakları açık, öbür parmaklar kapalıdır 

(V el). Açık parmaklar birbirine bakacak şekilde 

tutulur ve yanlara doğru açılır. 

 Her iki el karın hizasındadır. İşaret parmakları 

açık öbür parmaklar kapalıdır. İşaret 

parmakları birbirine bakacak şekilde tutulur 

ve iki yana açılır. 

FARZ  FASÜLYE  FATURA 

   

 

 

 

 

 
  

Her iki el göğüs hizasındadır. Sol elin işaret 

parmağı açık öbür parmaklar kapalıdır. Sağ el, 

sol elin üzerine gelecek ve avuç içi aşağıya 

bakar şekilde bütün parmaklar açıktır. Her iki 

el iki kez aynı anda aşağıya yukarıya hareket 

eder. 

 Her iki el yumruk biçiminde işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik öbür 

parmaklar kapalıdır (T el). İki el göğüs hizasında 

birbirine yaklaştırılarak bir şey kırar gibi hareket 

ettirilir. 

 Sol elin işaret parmağı, göğüs hizasında 

yukarıyı gösterecek şekilde tutulur. Sağ elin 

işaret ve orta parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Sağ elin açık parmakları, sol elin 

işaret parmağının ucunu arasına alarak tekrar 

hareket eder. 
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FELSEFE  FEN BİLGİSİ  FENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık. Sağ 

el karın hizasına doğru inerken; sol el omuz 

hizasına çıkacak şekilde her iki el iki kez 

aşağıya yukarıya hareket ettirilir. 

 Her iki el başparmakları açık, eller göğüs 

hizasındadır. Sağ el göğse giderken, sol el öne 

ilerler. Her iki el vücuda değecek şekilde ileri 

geri hareket ettirilir. 

 Sağ elin serçe parmağı hariç öbür parmaklar 

kapalı, serçeparmak öne arkaya iki kez 

hareket ettirilir. 

FENERBAHÇE  FERMUAR  FIKRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ el sağ omuz hizasında, başparmak açık, 

öbür parmaklar birbirine bitişik, başparmak 

aşağıda olacak şekilde avuç içine doğru kıvrık 

parmak uçları birbirine değecek ve tekrar 

ayrılacak biçimde kapatılıp açılır. 

 Her iki el karnın altında, her iki el yumruk 

biçiminde işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve 

başparmakla bitişik öbür parmaklar kapalı (T el) 

sol el karnın altında kalacak öbür el çene 

hizasına kadar çıkacak şekilde bir kez yukarı 

doğru getirilir. Bir fermuarın çekilmesi hayal 

edilebilir. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. El parmak ucu kıvrık ve başın sağ 

kısmına konur ve öne arkaya hareket ettirilir. 
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FINDIK  FISTIK  FİL 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

Sağ işaret parmağının ve orta parmağın uçları 

birbirine değecek, öbür üç parmak açık ve üstte 

kalacak biçimde el ağzın sağ hizasına 

götürülür. 

 Sağ elin işaret parmağı alt dudağa iki kez 

değdirilir. 

 Sağ elin baş ve serçe parmakları açık, öbür 

parmaklar kapalıdır. Başparmağın ucu burna 

dokundurularak aşağı doğru hareket ettirilir. 

FİLM  FİNAL  FİNCAN 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Sağ el, sağ omuz üstünde yumruk, işaret 

parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla 

bitişik öbür parmaklar kapalıdır (T el). El saat 

yönünde dairesel hareket yapar. 

 

 Her iki el göğüs hizasındadır. İşaret parmakları 

açık, öbür parmaklar kapalıdır. İşaret parmakları 

birbirine değecek şekilde tutulur ve yukarı doğru 

iki yana açılır. 

 Her iki el karın hizasında sol el düz ve bütün 

parmaklar birbirine bitişik, avuç içi yukarıya 

bakacak şekilde tutulur (Fincanın tabağı işaret 

edilmektedir). Sağ el işaret parmağının ve orta 

parmağın uçları birbirine değecek ve öbür üç 

parmak açık ve avuç içi aşağıda kalacak biçimde 

sağ el, sol elin avuç içinin üzerinde tutulur. 
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FİŞ (ALIŞVERİŞ)  FİŞ  FİYAT 

  

 

 
 

 

 

 

 

Her iki el göğüs hizasındadır. Sol el avuç içi 

kendinize bakacak şekilde, sağ el sol elin 

parmak uçlarından aşağı doğru çekilir. Fiş 

koparma hareketi işaret edilmektedir. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sol el açık, düz ve 

avuç içi sağa bakacak biçimdedir. Sağ elin işaret 

ve orta parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır. 

Sol el avuç içine, sağ el açık parmakları konur. 

 Sol el göğüs hizasında sol el işaret ve 

başparmak açık, öbür parmaklar kapalıdır. 

Açık parmaklar birbirine sürtülür. 

 

FİZİK  FOK  FORMA 

 

 

 

   

 

 

 

  

Sağ el çene hizasındadır. İşaret ve orta parmak 

açık, öbür parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar 

ağzın iki kenarından aşağı doğru çekilir. Bu 

hareket iki kez tekrarlanır. 

 Sağ el ağız hizasındadır. Parmaklar açık, kıvrık, 

avuç içi kendinize bakacak şekilde ağız, burnu 

avuç içine alır ve ağzın önünde bütün parmaklar 

birleşir. Burada fokun burnu hayal edilebilir. 

 Her iki el yumruk biçiminde işaret parmağı 

öne doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik 

öbür parmaklar kapalıdır (T el). Her iki 

göğüsten aşağı doğru çekilir. 
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FORVET  FOTOĞRAF  FOTOKOPİ 

 
  

 

 

 

 

   

Her iki el göğüs hizasındadır. Açık olan sağ el 

parmakları, sol işaret parmağına doğru getirilir. 

 Her iki el yüz hizasındadır. Ellerin işaret 

parmakları ve başparmakları açılır, kapanır. 

Fotoğraf makinesinin deklanşörüne basıldığı 

hayale edilebilir. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sol el açık, düz 

ve avuç içi aşağıya bakacak şekildedir. Sağ el, 

sol elin üzerinde parmak uçları birbirine 

değdirilir, açılır. Fotokopi makinesinin 

ışığının yanıp söndüğü hayal edilebilir. 

FRANSA  FUTBOL  FÜZE 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, öbür 

parmaklar kapalı durumdadır. İşaret parmağı 

çeneden yanağa doğru her iki parmak aşağıya 

yukarıya hareket ettirilerek yukarı doğru 

getirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, eller yumruk serçe 

parmakları ve başparmaklar açık, eller bilekten 

sağa sola sallanır. 

 Sağ el işaret parmağı açık, orta parmak işaret 

parmağının üzerinde, öbür parmaklar kapalı ve 

avuç içi karşıya bakacak şekilde, el yüz hizasında 

tutulur. Sol el açık, düz ve avuç içi aşağıya 

bakacak şekilde sağ dirseğe dokunur. Sağ kol 

yukarı doğru kaldırılırken, sol el dirsekle birlikte 

yukarıya çıkar ve parmaklar aşağı doğru kıvrılır. 

Bir füzenin havalanması hayal edilebilir. 
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G  GAGA  GALATASARAY 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Her iki el göğüs hizasında, işaret ve 

başparmaklar açık, kıvrık, öbür parmaklar 

kapalı (C el) biçimdedir. Sol elin açık 

parmakları arasına sağ elin işaret parmağı 

getirilir (başparmaklar üstüste konur). 

 Sağ el burnun önündedir. Sağ işaret ve orta 

parmağın uçları birbirine değecek ve öbür üç 

parmak açık biçimde yüzden uzaklaştırılır. 

Ardından her iki el avuç içleri aşağıya bakacak 

biçimde iki yana açılır ve parmak uçları iki kez 

aşağıya yukarıya hareket ettirilir. 

 Sağ el sağ omuzun üzerinde alnın sağ 

yanındadır. Sağ el işaret ve orta parmağı açık 

ve yukarıya gösterir biçimde işaret parmağı ile 

alnın sağ kısmına iki kez dokunulur. 

GARSON  GASP  GAZ 

 
 

 

  

 

 

 

 

Sağ elin işaret parmağı ve orta parmağı açık 

düz boğazın üzerine konur, öbür parmaklar 

kapalıdır. Ardından her iki el açık düz ve avuç 

içleri yukarıya bakacak şekilde eller 

resimdeki hizada sağa doğru gider. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sol el işaret 

parmağı açık ve yukarıyı gösterir şekilde öbür 

parmaklar kapalıdır. Sağ el işaret ve orta 

parmağı açık, öbür parmaklar kapalı, avuç içi 

yukarıya bakacak şekildedir. Sağ elin açık 

parmakları arasından sol el işaret parmağı 

geçirilir ve yukarı doğru çekilir. 

 Sağ el işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalı ve burnun sağ yanındadır. İşaret 

parmağı burnun sağ yanından yukarı doğru 

çıkarılır. Gazın burundan içeri girdiği işaret 

edilmektedir. 
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GAZETE  GAZOZ  GECE 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el yumruk, 

sol el düz. Sağ el sol avuç içine vurarak sağ 

omuza doğru getirilir.  

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sol elin parmaklar 

birbirine bitişik avuç içine doğru kıvrıktır. Sağ el 

yumruk biçiminde, işaret ve orta parmak önde 

kıvrık. Sağ avuç içi aşağıya bakacak şekilde sol 

elin üzerine getirilir ve bilekten yukarı doğru 

kaldırma hareketi yapılır. Bir gazoz kapağının 

açıldığı düşünülebilir. 

 Her iki el düz, parmaklar açık ve yüz 

hizasındadır. Sağ el, sol elin üzerine gelecek 

şekilde eller birbirinin üzerine getirilir. 

Gözlerin önü kapandığı gibi karanlığında 

gözlerin önünü kapattığı hayal edilebilir. 

GECİKMEK  GEÇMEK  GEÇMİŞ OLSUN 

 

 

 

 

 

 

 
   

Her iki el düz ve sol göğüs hizasındadır. Sol 

el düz ve avuç içi aşağıya bakacak şekilde, 

sağ el avuç içi kendinize bakacak şekildedir. 

Sağ elin serçe parmağı, sol elin üzerinde 

sürtünerek, sol el parmak uçlarına doğru 

getirilir. 

 Sağ el göğüs hizasındadır. Sağ el başparmağı 

açık, havada öbür parmaklar kapalıdır. Sağ el 

başparmağı yukarı doğru hareket eder. Bir işi 

başarmak, dersi geçmek anlatılmaktadır. 

 Sağ el göğüs hizasındadır. Sağ el düz ve bütün 

parmaklar açık, avuç içi kendinize bakacak 

şekildedir. Serçe parmak göğsün ortasına 

dokunarak yukarıya tek hareket yapılır. Ardından 

bütün parmak uçları birleştirilerek omuz 

hizasından karın hizasına doğru indirilir. Bu olsun 

kelimesini işaret etmektedir. 
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GELİN  GELİŞME  GELMEK 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Her iki elin parmakları açık, kıvrık ve avuç 

içleri yukarıya bakacak şekildedir. Eller omuz 

hizasından parmaklar hareket ettirilerek 

indirilir.  

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el işaret 

parmağı açık ve ucu yukarıya bakacak şekilde, 

elin öbür parmakları kapalı biçimdedir. Sol el 

düz ve parmaklar birbirine bitişik parmak uçları 

yukarıya bakacak şekildedir. Sağ el, sol elin 

avuç içinin önündedir. İşaret parmağı yukarı 

doğru hareket ettirilir. Bir grafikteki ilerleme 

işaret edilmektedir. 

 Sağ el yüzün önünde, düz ve parmaklar 

birbirine bitişik, avuç içi aşağıya bakacak 

şekildedir. Parmaklar aşağı doğru kıvrılır. 

Karşıdaki birine gel dendiği hayal edilebilir. 

GEMİ  GENÇ  GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Her iki el göğüs hizasındadır. Her iki el düz 

ve parmaklar birbirine yapışıktır. Serçe ve 

öbür parmakların uçları birbirine değecek ve 

avuç içleri yukarıya bakacak şekilde eller öne 

doğru itilir. 

 Sağ el parmaklarının uçları birbirine değecek 

şekilde çeneye değdirilir. 

 Sağ el işaret ve orta parmağı açık ve kıvrık 

öbür parmaklar kapalı sol omuzun 

üzerindedir. Kıvrık parmaklar üç kez kola 

dokunarak boyundan omuza doğru hareket 

eder. Bir generalin omzundaki rütbeler işaret 

edilmektedir. 
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GENİŞ  GERÇEK  GEREKLİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki el düz, parmaklar açık, eller göğüs 

hizasındadır.  Eller göğsün ortasında avuç 

içleri birbirine bakacak şekilden yanlara 

doğru açılır.  

 Sağ el ağız hizasındadır. Sağ el yumruk 

biçiminde işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve 

başparmakla bitişik, öbür parmaklar kapalıdır (T 

el). İşaret parmağının çıkıntılı yeri dudağa 

değecek şekilde aşağıya indirilir.  

 

 Sağ elin başparmağı açık öbür parmaklar 

kapalıdır. Sağ el bel hizasında yana doğru 

yarım daire çizer. 

GERİ  GETİRMEK  GEVEZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki el sağ omzun üzerindedir. Ellerin 

başparmakları açık öbür parmaklar kapalıdır. 

Başparmakların uçları arkayı gösterecek 

şekilde eller geri hareket ettirilir. 

 Sol el, sol omzun dışından sağ omuza doğru 

getirilir. Sol el düz ve parmaklar kıvrık ve 

birbirine bitişik, avuç içi önce yukarıya hareket 

ilerledikçe el aşağıya bakacak şekilde hareket 

eder. Herhangi bir şeyin bir yerden başka bir 

yere getirilmesi hayal edilebilir. 

 Her iki el ağız hizasındadır. Parmak uçları 

birbirine bakacak şekilde başparmaklar 

aşağıda öbür parmaklar bitişik ve üsttedir. 

Başparmak ve öbür parmaklar birbirine 

değdirilir, kapatılıp açılır. Birinin çok 

konuşması işaret edilmektedir. 
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GEYİK  GEZMEK  GIRTLAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Her iki el başın iki yanının üst kısmındadır. 

Avuç içleri karşıya bakacak şekilde parmaklar 

açıktır. Geyiğin boynuzları işaret 

edilmektedir. 

 Sağ el sağ omuz hizasındadır. Sağ el yumruk 

işaret parmağı ve serçe parmak açık ve uçları 

yukarıya gösterecek şekilde durur. Sağ el koldan 

saat yönünde iki kez döndürülür. 

 Sağ elin baş ve işaret parmağı açık öbür 

parmakları kapalı. Parmaklar boğaz 

hizasındadır. Açık parmaklar çene altından 

boğazı takip ederek aşağıya gırtlağa kadar 

iner. 

GİBİ  GİRESUN  GİRMEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Sağ el sağ omuz hizasında, kol öne uzatılır. 

Sağ elin işaret ve orta parmağı açık öbür 

parmakları kapalıdır. İşaret parmağı ve orta 

parmağı ters yönde aşağıya yukarıya hareket 

ettirilir.  

 Sağ el ağzın sağ hizasındadır. İşaret ve 

başparmak açık, öbür parmaklar kapalıdır. 

Parmaklar kıvrık, işaret ve başparmak birbirine 

paralel ağzın sağ kısmına konur. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el açık, düz 

ve avuç içi kendinize bakacak şekildedir. Sol 

elin başparmağı açık ve ucu yukarıya bakacak 

şekildedir. Sağ el, sol elin başparmağı ve öbür 

parmakları arasından geçer. Bir yere girmek 

işaret edilmektedir. 
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GİTAR  GİYİNMEK  GÖBEK 

  

 

 

 

 

 

 

  

Sağ el karın hizasındadır. Sağ işaret ve orta 

parmağın uçları birbirine değecek ve öbür üç 

parmak açık biçimde karnın üzerinde aşağıya 

yukarıya hareket ettirilir. Gitarın tellerine 

vurulduğu hayal edilebilir. Sol el sol omuzun sol 

üstündedir. Sol elin başparmağı öbür parmakların 

uçlarına değecek ve ortası boş kalacak şekilde 

tutulur.  

 

 Her iki el, omuzların altında, eller yumruk 

biçiminde işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve 

başparmakla bitişik, öbür parmaklar kapalıdır (T 

el). Eller her iki omuzdan aşağı doğru çekilir. Bir 

şeyin giyilmesi hayal edilebilir. 

  Sağ işaret ve orta parmağın uçları birbirine 

değecek ve öbür üç parmak açık biçimde el 

karın hizasına götürülür.  

GÖĞÜS  GÖL  GÖMLEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Her iki el düz ve parmakları birbirine 

bitişiktir. Avuç içleri kendinize bakacak 

şekildedir. Eller göğsün üzerinde aşağıya 

hareket eder. 

 Sağ elin başparmağı açık, öbür parmakları 

kapalıdır. Başparmak ağza doğru götürülür. Bu 

su işaretidir. Ardından her iki el açık, düz ve 

avuç içleri aşağıya bakacak şekilde yanlara 

doğru hareket ettirilir. 

 Her iki el göğsün üstünde ve ortadadır. İşaret 

ve başparmak açık, öbür parmaklar kapalıdır. 

Parmaklar gömlek yakasını tutar gibi aşağıya 

indirilir. 
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GÜMÜŞHANE  GÜNAYDIN  GÜNDÜZ 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Sağ el baş ve işaret parmakları birbirine 

dokunur, öbür parmaklar açık biçimde el sağa 

doğru öne arkaya sallanarak hareket ettirilir. 

 Sağ el yumruk biçiminde işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik öbür 

parmaklar kapalıdır (T el). El öne doğru 

getirilirken işaret ve başparmak açılır. 

 

 Her iki el işaret ve orta parmak açık öbür 

parmaklar kapalıdır (V el). Avuç içleri 

birbirine bakacak şekilde açık parmak uçları 

birleştirilir ve yukarıya yanlara doğru açılır. 

GÜNEŞ  GÜVERCİN  GÜZEL 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Sağ el sağ omzun üzerindedir. Sağ elin 

başparmağı, işaret parmağı ve orta parmağı 

açık öbür parmaklar kapalıdır. Sağ el açık 

parmakları bilekten dışarı doğru döndürülür. 

 Her iki el yanda avuç içleri aşağıya bakacak 

şekilde, eller yukarıya aşağıya hareket eder. 

Ardından sağ elin işaret  ve başparmak uçları 

bitişik öbür parmaklar kapalı el burun hizasına 

getirilir. 

 Bütün parmak uçları birleştirilerek göğüs 

hizasında aşağıya yukarıya hareket ettirilir.  
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Ğ     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Her iki el göğüs hizasında, işaret ve 

başparmaklar açık, kıvrık, öbür parmaklar 

kapalıdır (C el). Sol elin açık iki parmağı 

arasına sağ elin işaret parmağı getirilir. Her 

iki el çene altında sağa sola sallanır. 
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H  HABER  HACI 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasındadır. Sol el işaret ve 

serçe parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır. 

Açık parmakların uçları aşağıyı gösterecek 

şekildedir. Sağ el işaret parmağı, sol elin açık 

parmaklarının üzerine konur.  

 Sağ işaret ve orta parmağının uçları birbirine 

değecek ve öbür üç parmak açık biçimdedir. El 

ağız hizasından öne doğru götürülür. 

 Sağ el ağız hizasındadır. Sağ el yumruk 

biçiminde işaret parmağı öne doğru çıkıntılı 

ve başparmakla bitişik öbür parmaklar 

kapalıdır (T el). Sağ el ağız hizasından alına 

götürülür.  

 

HACİZ  HADEME  HAFİF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Her iki elin işaret parmakları açık, kıvrık, 

öbür parmaklar kapalıdır. İşaret parmakları 

kulakların iki yanından aşağıya göğüs 

hizasına doğru indirilir. 

 Her iki el bel hizasındadır. Eller açık, düz ve 

avuç içleri yukarıya bakacak şekildedir. Eller 

bele değerek sağa sola hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Eller açık, 

kıvrık ve avuç içleri yukarıya bakacak 

şekildedir. Eller yukarıya hareket ettirilir. 
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HAFTA  HAİN  HAK 

  

 

  

 

 

 

 

Her iki el göğüs hizasındadır. Sol el yumruk 

biçimindedir. Sağ el işaret parmağı açık, öbür 

parmaklar kapalıdır. Açık işaret parmağı sol 

elin üzerinde başparmaktan serçe parmağa 

doğru hareket ettirilir. 

 Sağ el açık, düz, avuç içi kendinize bakacak 

şekilde, sağ el orta parmak kalbin üzerine konur. 

Ardından sağ elin serçe parmağı açık, öbür 

parmakları kapalı, serçe parmak sağ omuzdan 

öne doğru getirilir. 

 Sağ el, sağ omuz hizasındadır. Sağ el yumruk 

biçiminde serçe parmak ve başparmak açıktır. 

Sağ el omuz hizasından karın hizasına doğru 

aşağıya indirilir. 

HAKEM  HAKİM  HAKKARİ 

 

 

 

 

 

 

 
   

Sağ işaret ve orta parmağın uçları birbirine 

değecek ve öbür üç parmak açık biçimde el 

ağız hizasına götürülür. Düdük çaldığı hayal 

edilebilir. 

 Her iki el omuz hizasındadır. Avuç içleri dışarı 

bakacak şekilde serçe parmaklar omuzların 

üzerinde durur.  

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sol elin işaret 

ve serçe parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Sağ el işaret parmağı, sol elin açık 

parmaklarının üzerine konur. 
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HALA  HALAY  HALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ el göğüs hizasında, avuç içi göğse 

bakacak şekilde parmaklar kıvrılır ve vücuda 

değdirilir. Baş sağa sola hareket ettirilir. 

 Her iki el omuz hizasındadır. Her iki elin serçe 

parmağı açık, öbür parmaklar kapalı, serçe 

parmak ucu yukarıya bakacak şekildedir. Kollar 

daire çizer. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Parmaklar 

kapalı, el açık düz ve avuç içi aşağıya bakacak 

şekildedir. Sağ el sağa, sol el sola getirilir. 

HALK  HAMSİ  HAMUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sağ el başparmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Açık parmak ucu çeneye değdirilir. 

Bu erkek işaretidir. Ardından sağ elin işaret 

parmağı ve orta parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Açık parmak ucu çeneye değdirilir. 

Bu kız işaretidir. Ardından sağ elin parmakları 

açık kıvrık, el aşağıya birkaç kez hareket 

ettirilir. 

 Her iki elin işaret parmakları açık, öbür 

parmakları kapalıdır. Sol elin işaret parmağı, sağ 

elin bileğinin iç kısmına konur. Sağ elin işaret 

parmağı sağa sola iki kez sallanır.  

 Her iki elin avuç içleri birbirine bakacak 

şekilde parmaklar kıvrık olarak hareket 

ettirilir. Hamur yoğrulduğu hayal edilebilir. 
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HAPİSHANE  HARAM  HARCAMAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Her iki el göğüs hizasında, yumruktur. El 

bilekleri resimdeki gibi birbirine 

dokundurulur.  

 Sağ elin işaret parmağı, sol omuzun üst kısmına 

değecek şekildedir. İşaret parmağı açık, kıvrık, 

öbür parmaklar kapalıdır. İşaret parmağı 

omuzdan dirseğe kadar indirilir. 

 Her iki el yumruk biçiminde işaret parmağı 

öne doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, 

öbür parmaklar kapalıdır (T el). İşaret 

parmakları birbirine bakacak şekildedir.  Her 

iki el işaret parmaklardan öne doğru iki kez 

açılır.  

 

HARİTA  HASTA  HASTANE 

 

 

 

 
 

 

   

Her iki el baş hizasında, her iki elin işaret ve 

başparmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır (C 

el). Parmaklar oynatılarak eller sağa sola 

açılır. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el işaret ve 

başparmağı, sol el bileğini tutar, öbür parmaklar 

açıktır (C el). Sol el avuç içi aşağıya bakacak 

şekilde el açık düzdür. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el işaret ve 

başparmağı, sol el bileğini tutar, öbür 

parmaklar açıktır (C el). Sol el avuç içi 

aşağıya bakacak şekilde el açık düzdür. 
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HATAY  HATIRA  HATIRLAMAK 

 

 

 

 

 

 

 
    

Sağ elin parmakları açık, düz kıvrık ve avuç 

içi sola bakacak şekilde dudağa değdirilir. 

 Her iki el karın hizasında, sağ elin işaret ve orta 

parmağı açık ve kıvrıktır. Açık parmaklarla sol 

elin üst kısmına iki kez değdirilir. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, kıvrık, başın sağ 

kısmına dokunur. Ardından hatıra işareti 

yapılır. Her iki el karın hizasında, sağ elin 

işaret ve orta parmağı açık ve kıvrıktır. Açık 

parmaklarla sol elin üst kısmına iki kez 

değdirilir. 

HAVA  HAVALI  HAVUÇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Her iki elin parmakları omuzların üzerinde 

açık ve avuç içleri arkaya doğru bakar. Eller 

öne arkaya sallanır. 

 Sağ el sağ omuz hizasındadır. Sağ elin işaret  ve 

orta parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır (V 

el). Açık parmaklar bilekten omuza doğru 

sallanır. 

 Sağ el yumruktur, ağza götürülür. Havucun 

elde yendiği hayal edilebilir. 
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HAYAL  HAYAT  HAYIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağ el başın sağ tarafındadır. Sağ elin işaret 

parmağı açık, öbür parmakları kapalıdır. El 

bilekten kıvrılır. Omzun üzerinde birkaç kez 

saat yönünde daire çizilir. 

 Sağ el omuz hizasında, avuç içi karşıya bakacak 

şekilde açık, düz kıvrıktır; sol el göğüs hizasında 

sabittir. Sağ el, sol ele kademeli dokunarak 

yukarı doğru çıkar. 

 Sağ el işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Sağ el işaret parmağı sol omuz 

hizasından sağ omuz hizasına doğru getirilir. 

HAYIRLI OLSUN  HAYVAN  HAZIRLAMAK 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Sağ elin işaret parmağı açık, kıvrık ve sağ 

gözün alt kısmına iki kez dokunur. Ardından 

bütün parmak uçları birleştirilerek omuz 

hizasından karın hizasına doğru indirilir. Bu 

olsun kelimesini işaret etmektedir. 

 Her iki el parmakları yanakların üzerine gelecek 

ve avuç içleri kendinize bakacak şekilde eller 

yanlara doğru çekilir.  

 Her iki el göğüs hizasındadır. Her iki elin 

işaret ve orta parmağının uçları birbirine 

değecek ve öbür üç parmak açık olacak 

biçimde yukarı doğru hareket ettirilir.  
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HAZİRAN  HEDİYE  HELAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Sağ el göğüs hizasında avuç içi göğse bakacak 

şekilde parmaklar kıvrılır ve vücuda değdirilir 

 Sağ elin parmakları açık, düz, burnun üzerine 

konur ardından parmak uçları birleştirilerek el 

öne doğru indirilir. 

 Sağ el, sol elin üzerine konur ve sol kolun 

üstünden omuza doğru çekilir. 

HELİKOPTER  HELVA  HEMEN 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Sağ el, başın sağ tarafındadır. Sağ elin işaret 

parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır. El 

bilekten kıvrılır. Omzun üzerinde birkaç kez 

daire çizilir. Helikopterin pervanesi işaret 

edilir. 

 Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, kıvrık 

çeneye dokundurulur.   

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret 

ve orta parmağının uçları birbirine değecek ve 

öbür üç parmak açık olacak biçimde, avuç içi 

aşağıya bakar. Sol el düz ve parmaklar 

birbirine bitişik ve avuç içi aşağıya bakacak 

şekildedir. Sağ el sol elin üzerinden aşağı 

doğru fiske atar. 
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HEMŞİRE  HEP  HEPSİ 

 

 

 

 

 

 

 
    

Sağ el düz ve parmaklar bitişiktir. El başın 

üzerine konur. 

 Her iki el omuz hizasındadır. Her iki elin işaret 

ve orta parmaklarının uçları birbirine değecek ve 

öbür üç parmak açık olacak biçimde, eller aşağı 

doğru hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin 

başparmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır ve 

açık parmak, sol elin avucunun içinden 

parmaklara doğru hareket ettirilir. 

HESAP  HIRSIZ  HIYAR 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

Her iki el göğüs hizasındadır. İşaret 

parmakları açık, öbür parmaklar kapalıdır ve 

her iki elin işaret parmakları birbirine iki kez 

dokundurulur. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ başparmak sol 

yumruğun içindedir. Sağ el soldan sağa doğru 

çevrilir. 

 Sağ el yumruk biçiminde alna konur. 
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HIZLI  HİÇ  HİNDİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağ el parmaklar şıklatılarak öne doğru 

hareket ettirilir. 

 Sağ elin başparmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Başparmak ağızdan öne doğru hareket 

ettirilir. 

 Her iki el omuzların üzerinden parmaklar açık 

biçimde kenarlardan aşağı doğru indirilir. 

HİNDİSTAN  HİSSETMEK  HOCA 

   

 

 

 

 

 

 

  

Sağ el işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. İşaret parmağı alna dokunur. 

Ardından her iki el göğüs hizasında avuç 

içleri birbirine yapıştırılır. 

 Sağ elin işaret ve başparmağı açık, öbür 

parmaklar kapalıdır. Sağ el göğüsün ortasından 

yukarı doğru çıkarılır. 

 Sağ el parmak uçları birbirine değecek şekilde 

başın üzerinde daire çizilir. Bu sarık işaretidir. 
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HOLLANDA  HOROZ  HORTUM 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Her iki el avuç içleri omuzlara bakacak 

şekilde parmaklar kıvrık eller sallanır. 

 Sağ el açık ve avuç içi sola bakacak şekilde 

başın üzerine konarak parmaklar hareket ettirilir. 

 Sağ elin başparmağı açık, öbür parmakları 

kapalı el ağza doğru getirilir. Bu su işaretidir. 

Her iki el göğüs hizasında, baş ve işaret 

parmağı birbirine değecek şekilde eller 

resimdeki gibi yan yana getirilir. 

HOŞ BULDUK  HOŞ GELDİN  HOŞLANMAK 

 

  

 

 
  

 

 

 

 

Her iki el göğüs hizasındadır. Sol elin işaret ve 

serçe parmağı açık öbür parmaklar kapalıdır. Açık 

parmakların uçları aşağıyı gösterecek şekildedir. 

Sağ elin işaret parmağı, sol elin açık 

parmaklarının üzerine konur. Ardından sağ işaret 

parmağı sağ gözün altına konur. Son olarak sağ 

işaret parmağı avuç içi sola bakacak şekilde 

kıvrılır. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sol elin işaret ve 

serçe parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır. 

Açık parmakların uçları aşağıyı gösterecek 

şekildedir. Sağ el işaret parmağı, sol elin açık 

parmaklarının üzerine konur. Ardından her iki el 

düz göğüs hizasında parmak uçları sağa bakacak 

şekilde ileri doğru hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, her iki elin işaret 

parmağı ve orta parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Sol elin açık parmaklarının üstüne 

sağ elin açık parmakları değerek vücuda doğru 

yaklaştırılır. 
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HRİSTİYAN  HUKUK  HUTBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ elin işaret  ve orta parmağı açık, öbür 

parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar önce 

alna ardından sol omza ve sağ omza konur. 

Bu Hristiyanların haç çıkarma işleminin bir 

kısmıdır. 

 Sağ elin avuç içi karşıya bakacak şekilde 

başparmak avuç içinde yapışık olarak el alından 

yukarı doğru hareket ettirilir. 

 Her iki el kulaklar hizasındadır. El düz ve 

parmaklar açıktır. Ardından her iki el omuz 

hizasında öne doğru daireler çizer. Bu da 

bilgilendirici konuşma demektir. 

HUZUR  HÜKÛMET  HÜVİYET CÜZDANI 

 

 

 

 
  

 

   

Her iki el işaret ve orta parmağın uçları 

birbirine değecek, öbür parmaklar açık 

biçimde el çene hizasına götürülür ve iki yana 

doğru hareket ettirilir. 

 Sağ elin işaret parmağı, sağ gözün altına 

dokundurulur. Her iki el göğüs hizasındadır. Sol 

elin işaret ve serçe parmağı açık, öbür 

parmakları kapalıdır. Açık parmakların uçları 

aşağıyı gösterecek şekildedir. Sağ elin işaret 

parmağı, sol elin açık parmaklarının üzerine 

konur. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret 

ve başparmağı açık, öbür parmaklar kapalı (C 

el). Resimdeki gibi sağ elin işaret parmağı sol 

elin işaret parmağı üzerine konur. Sağ elin 

işaret parmağının ucu hareket ettirilir. 
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I  IRAK  IRMAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalı ve sağ el yüz hizasından öne doğru 

itilir. 

 Sağ elin başparmağı alnın ortasında ve bütün 

parmaklar açıktır, avuç içi sola doğru bakar. 

Başparmak alna değer. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Her iki el düz ve 

parmakları birbirine yapışıktır. Serçe 

parmakları birbirine değecek ve avuç içleri 

yukarıya bakacak şekilde eller öne doğru 

hareket ettirilir. 

ISINMAK  ISPANAK  IZGARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki el göğüs hizasında, eller açık, düz, 

avuç içleri birbirine sürtülür. Sonra iki el avuç 

içleri aşağıya bakacak şekilde, karın hizasında 

yan yana durur. 

 Her iki el sağ göğüs hizasındadır. Sol el, sağ elin 

bileğinden tutar. Sağ elin parmaklar ve avuç içi 

aşağıya bakacak şekilde sağa sola sallanır. 

 Her iki el karın hizasındadır. Eller resimdeki 

gibi birbirine değecek şekilde tutulur. Eller 

bileklerden hareket ettirilerek avuç içinin 

bilekle birleşim noktalarına iki kez değdirilir. 
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İ  İBADET  İCRA 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasındadır. Sol elin işaret 

parmağı açık, sağ el sol işaret parmağının 

üzerinde sağ elin başparmağı, işaret parmağı 

ve orta parmağı birbirine sürtülür (şıklatılır). 

 Sağ el düz ve avuç içi karşıya bakacak şekilde 

başparmak kulak hizasındadır. Ardından sağ el 

parmak uçları aşağıya bakacak şekilde sol elin 

avuç içine konur. Sol el düz, avuç içi yukarıya 

bakacak şekilde karın hizasındadır.  

 Her iki el boynun iki yanında, işaret 

parmakları açık ve kıvrık, öbür parmaklar 

kapalıdır. El boyundan göğüs hizasında kadar 

resimdeki gibi hareket ettirilir. 

İÇEL  İÇİN  İÇİNE ATMAK 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

Her iki el göğüs hizasında, düz ve avuç içleri 

birbirine değecek şekildedir. El her iki yana 

doğru açılır. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin bütün 

parmak uçları birbirine değecek ve aşağıya 

bakacak şekildedir. Sol el, sağ elin altında 

başparmak ve öbür parmak uçları birbirine 

değecek, arada daire olacak şekilde durur. Sağ el 

parmak uçları sol elin boşluğuna sokulur. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalı, işaret parmağının ucu yukarıya 

bakacak şekilde dudaklara götürülür. 

Ardından sağ el düz ve avuç içi aşağıya 

bakacak başparmak göğse değecek şekilde 

aşağı doğru hareket ettirilir.  
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İÇİNDE  İÇKİ  İÇMEK 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el bütün 

parmak uçları birbirine değecek ve aşağıya 

bakacak şekildedir. Sol el, sağ elin altında 

başparmak ve öbür parmak uçları birbirine 

değecek, arada daire olacak şekilde durur. Sağ 

elin parmak uçları sol elin boşluğuna sokulur. 

 Sağ el ağız hizasında, serçe parmak ve 

başparmak açık, öbür parmaklar kapalıdır. 

Başparmak ağza götürülür. Bir içeceğin içildiği 

hayal edilebilir. 

 Sağ el ağız hizasında, başparmak açık, öbür 

parmaklar kapalıdır. Başparmak ağza 

götürülür. Bir içeceğin içildiği hayal edilebilir. 

İDARE  İDDİA  İDRAR 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret 

ve orta parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır(V el). Sol el düz ve avuç içi sağa 

bakacak şekildedir. Sağ açık parmaklar avuç 

içine konur ve döndürülür. 

 Sağ el göğüs hizasındadır. Sağ elin serçe 

parmağı açık, öbür parmakları kapalıdır. Serçe 

parmağı yukarı doğru iki kez hareket ettirilir. 

 Sağ el sol omuzun üzerinde, elin işaret, orta ve 

başparmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır. 

Açık parmaklar omuza değdirilir. Ardından 

sağ elin serçe parmağı açık, öbür parmakları 

kapalı, el aşağı doğru hareket ettirilir. 
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İFADE  İFLAS  İFTİRA 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Her iki el ağız hizasında, işaret parmakları 

açık, öbür parmaklar kapalıdır. Eller ileri geri 

ters yönde hareket ettirilir. 

 Sağ elin işaret parmağı açık ve kıvrık, öbür 

parmaklar kapalıdır. Sol el düz ve avuç içi 

aşağıya bakacak şekildedir. Sağ elin işaret 

parmağı başın sağ kısmına konur. Ardından sağ 

el, sol elin üzerine resimdeki gibi konur. 

 Her iki el sağ omuz hizasındadır. Her iki elin 

işaret ve başparmakları açık, öbür parmaklar 

kapalı (C el), eller sağ omuz hizasından yüzün 

ön kısmına doğru getirilir.  

İĞNE  İHTİYAR  İKİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalıdır. Açık işaret parmak sağ yanağa 

konur. Ardından her iki el göğüs hizasında, 

sağ elin işaret ve orta parmağının uçları 

birbirine değerek, sağ el sol elin önünden 

yukarı doğru hareket ettirilir. Dikiş dikildiği 

hayal edilebilir. 

 Sağ el açık düzdür. Sağ el çene hizasında avuç 

içi kendinize bakacak ve başparmak üstte olacak 

şekilde konur. Parmak uçları öne geri sallanır. 

 Sağ el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret ve 

orta parmağı açık, öbür parmakları kapalıdır 

(V el). El öne doğru hareket ettirilir.  
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İKİNCİ  İL  İLAÇ 

  

 

 

 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasındadır. Sol elin işaret 

ve başparmağı açık, öbür parmakları kapalıdır 

(L el). Sağ elin işaret parmağı sol elin işaret 

parmağının ucuna konur. 

 Her iki el karın hizasında, ellerin işaret ve 

başparmakları açık, öbür parmakları kapalıdır (C 

el). Açık parmaklar birbirine bakacak şekilde 

eller aşağı doğru hareket ettirilir.  

 Sağ işaret ve orta parmağının uçları birbirine 

değecek ve öbür üç parmak açık biçimde el 

ağza götürülür. İlaç içildiği hayal edilir. 

İLÇE  İLERİ  İLETİŞİM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el yumruk, 

işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve 

başparmakla bitişik, öbür parmakları kapalıdır 

(T el). Sol el açık düzdür. Sağ el, sol elin 

üzerine vururken işaret ve başparmak açılır.  

 Sağ el açık, düz ve avuç içi sola bakacak şekilde 

el, sağ omuz hizasında kaldırılır ve öne doğru 

hareket ettirilir. 

 Her iki elin işaret ve başparmağın uçları 

birbirine değecek şekilde omuz hizasına 

kaldırılır. İşaret ve başparmaklar birbirine 

yaklaştırılır.  
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İLGİ  İLGİLENDİRMEZ  İLGİLENMEK 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

Her iki el göğüs hizasında işaret parmakları 

açık, öbür parmaklar kapalıdır. Parmak uçları 

önce yukarıya ardından karşıya bakacak 

şekilde öne aşağıya hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret 

parmağı açık ve kıvrık, öbür parmakları 

kapalıdır. Sol el baş ve işaret parmağı uçları 

birbirine değecek ve arasında boşluk kalacak 

şekildedir. İşaret parmağı sol elin içine girer ve 

yana doğru çekilir.  

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret 

parmağı açık ve kıvrık, öbür parmakları 

kapalıdır. Sol el açık, düz ve sağ elin işaret 

parmağı ile sol avuç içine iki kez vurulur. 

İLGİNÇ  İLK DEFA   İLKBAHAR 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ el açık, düz ve avuç içi arkaya bakacak 

şekilde sağ yanaktan aşağı doğru çekilir. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalıdır. İşaret parmağı yüzün önünden aşağıya 

göğüs hizasına kadar indirilir. 

 Her iki el burun hizasındadır. Her iki el 

parmaklarının uçları birbirine değecek şekilde 

burnun önünden omuz hizasına doğru hareket 

ederken bütün parmaklar açılır eller aşağıya 

iner.  
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İLKOKUL  İLKYARDIM  İMAM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret 

parmağı açık, sol el sağ elin üzerinde, sol elin 

baş, orta ve işaret parmağı birbirine sürtülür 

(şıklatılır). Ardından sağ el açık düzdür. Sağ 

el ağzın önünde öne arkaya hareket eder. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret 

parmağı açık, sol el sağ elin üzerinde, sol elin 

baş, orta ve işaret parmağı birbirine sürtülür 

(şıklatılır). Ardından sol el avuç içleri kendinize 

bakacak şekilde, sağ el avuç içi sol kola 

dokunur. 

 Sağ el başın üstündedir. Sağ el parmaklarının 

uçları birbirine değecek şekilde başın üzerinde 

daire çizer. Sarık işaretidir. 

 

İMAN  İMKANSIZ  İMRENMEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Açık sağ el kalp hizasında tutulur. Sağ elin 

orta parmağı kalbin üzerine bastırılır ve orta 

parmak sabit kalacak şekilde el yukarı doğru 

hareket ettirilir. 

 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalı, açık parmak boyun hizasında soldan sağa 

doğru çenenin altından çekilir. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, boğazdan aşağıya 

doğru hareket ettirilir. 
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İMTİHAN  İMZA  İNANMAK 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Her iki el göğüs hizasındadır, başparmaklar 

açık, öbür parmaklar kapalıdır. Bir el yukarı 

doğru hareket ederken öbür el aşağı doğru 

hareket eder, eller değişerek hareket 

tekrarlanır. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret 

parmağı açık, öbür parmakları kapalıdır. Sol el 

düz,  avuç içi sağa bakacak şekilde tutulur. Sağ 

elin işaret parmağı sol avuç içinde hareket eder. 

Bir kâğıda imza atılması hayal edilebilir. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalıdır. İşaret parmağı burna değdikten 

sonra göğüs hizasındaki sol elin üzerine 

dokunur.  

İNANMAMAK  İNCİR  İNEK 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalıdır. İşaret parmağı burna değdikten 

sonra göğüs hizasındaki sol elin üzerine 

dokunur. Ardından sağ el açık, düz, avuç içi 

karşıya bakacak şekilde, el yukarı doğru 

kaldırılır. Yukarı doğru kaldırma hareketi 

olumsuzluğu temsil etmektedir. 

 Her iki el göğüs hizasında, parmak uçları 

birbirine değecek şekilde birleştirilir ve iki yana 

açılır. Bir incirin ortadan ikiye açılması hayal 

edilebilir. 

 Her iki elin serçe ve baş parmağı açık, öbür 

parmakları kapalıdır. Her iki elin 

başparmakları alnın iki yanına konur. 
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İNGİLTERE  İNKAR  İNMEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalıdır. İşaret parmağı sağ yanağa sürülerek 

öne doğru hareket ettirilir. 

 Her iki elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalı ve eller göğüs hizasındadır. Parmaklar 

kendinizi gösterecek şekilde konur. Ardından her 

iki el açık, eller hayır anlamında sağa sola 

sallanır. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret 

ve orta parmak açık, öbür parmakları 

kapalıdır. Açık parmak uçları sol elin avuç 

içine değdirilir. Ardından sağ el açık 

parmakları, sol elin üzerinden aşağı doğru 

hareket ettirilir. 

İNSAN  İNŞALLAH  İNTERNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sağ elin işaret ve başparmağının uçları 

birbirine resimdeki gibi yaklaştırılmış, öbür 

parmaklar kapalı, el ağzın sağ kısmındadır 

Ardından her iki elin işaret ve başparmak 

uçları birbirine değecek şekilde, sağ el 

yukarıya; sol el aşağı doğru çekilir. 

 Her iki el omuzların üzerindedir. Her iki elin 

işaret ve orta parmağı açık (orta parmak işaret 

parmağının üzerine gelecek şekilde), öbür 

parmakları kapalıdır. 

 Her iki el göğüs hizasında işaret parmakları 

açık, öbür parmakları kapalıdır. Parmaklar 

aşağıya yukarıya hareket ettirilir. 
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İNTİHAR  İNTİKAM  İP 

 
 

 

  

 

 

 

 

Sağ elin işaret ve başparmağı açık, işaret 

parmağı başın sağ tarafına değecek şekildedir. 

Açık başparmak kapanır. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret ve 

orta parmak açık, kıvrık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Sol el yumruk, sağ el sol ele vurur.  

 Her iki elin işaret ve başparmağın uçları 

birbirine değecek şekilde öbür üç parmak 

açıktır. Açık parmaklar birbirine bakacak 

şekilde yanlara doğru çekilir. 

İPTAL  İRAN  İSİM 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret 

parmağı açık, öbür parmakları kapalıdır. Sol 

el düz,  avuç içi sağa bakacak şekilde tutulur. 

Sağ elin işaret parmağı, sol avuç içine 

dokunarak parmak uçlarına doğru hareket 

ettirilir. 

 Sağ elin işaret ve başparmağı açık, öbür 

parmakları kapalı (L el) şekilde başparmak alna 

dokunur. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret 

parmağı açık ve kıvrık öbür parmakları 

kapalıdır. Sol el düz, avuç içi sağa bakacak 

şekilde tutulur. Sağ elin işaret parmağı, sol 

avuç içine dokunur. 

  

ALİ 
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İSKELET  İSLAM  İSPANYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Her iki elin işaret ve orta parmakları açık ve 

kıvrık, öbür parmakları kapalıdır. Eller 

göğsün önünde çapraz gelecek şekilde 

bilekler birbirine değdirilir. Açık parmaklar 

yukarıya aşağıya hareket ettirilir. 

  Sağ el ağzın sağında, yumruk şeklinde işaret 

parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla 

bitişiktir. Öbür parmaklar kapalıdır (T el).  

 

 Sağ el serçe ve başparmağı açık, öbür 

parmakları kapalıdır. Sağ başparmak alna 

konur ve serçe parmak yukarı doğru hareket 

ettirilir. 

İSRAİL  İSTANBUL  İSTEMEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Sağ elin işaret parmağı açık, kıvrık, öbür 

parmaklar kapalı, işaret parmağı alnın 

ortasından sağ alta doğru çekilir. 

 Sağ el açık, düz ve avuç içi karşıya bakacak 

şekilde el alna konur. 

 Sağ el düz, avuç içi aşağıya bakacak şekilde 

aşağı doğru kesik kesik hareket ettirilir. 

 



 

141 

İSTİFA  İSTİKLAL MARŞI  İSTİSMAR 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasında düz, sol el sağ elin 

parmaklardan kavrar. Sağ el aşağı doğru 

çekilerek avuç içi yukarıya bakacak şekilde 

çevrilir.  

 Her iki elin işaret ve orta parmağının uçları 

birbirine değecek şekildedir. Öbür üç parmak 

açıktır. Avuç içleri karşıya bakacak şekilde 

yanlara doğru hareket ettirilir. 

 Sağ el düz ve avuç içi kendinize bakacak 

şekilde, el sağa sola hareket ettirilir. 

İSVEÇ  İSVİÇRE  İSYAN 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Sol el açık, düz ve avuç içi aşağıya bakacak 

biçimde karın hizasında; sağ el açık, 

parmaklar aşağıya sarkıtılmış şekilde yukarı 

doğru çekilirken parmak uçları birbirine 

değer. Dağ yapıldığı hayal edilebilir. 

 Sol el açık, düz ve avuç içi aşağıya bakacak 

biçimde karın hizasında; sağ el açık parmaklar 

aşağıya sarkıtılmış şekilde parmak uçları saat 

yönünde döndürülür. 

 Sağ el yumruktur ve sağ omuzun üzerinde 

ileri yukarıya hareket ettirilir. 
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İŞ  İŞÇİ  İŞARET 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasında yumruk 

şeklindedir. Eller birkaç kez dolduğu yerde 

bilekten döndürülür.  

 

 Her iki el göğüs hizasında yumruk yapılır. Eller 

birkaç kez olduğu yerde bilekten döndürülür. Bu 

iş işaretidir. Ardından sağ el karın hizasında, elin 

işaret ve başparmağı açık, öbür parmakları 

kapalıdır (C el). Açık parmaklar sola bakacak 

şekilde el aşağı doğru hareket ettirilir. 

 Her iki el düz, avuç içleri birbirine bakacak 

şekildedir. Eller yukarıya aşağıya daireler 

çizer. 

İŞ YERİ   İŞİTME CİHAZI  İŞİTMEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasında yumruk yapılır. 

Eller birkaç kez olduğu yerde bilekten 

döndürülür. Ardından her iki el karın 

hizasında, işaret ve başparmak açık, öbür 

parmaklar kapalıdır (C el). Açık parmaklar 

birbirine bakacak aşağı doğru hareket ettirilir.  

 Sağ elin işaret parmağı kulağın arkasından aşağı 

doğru çekilir. 

 Sağ elin işaret parmağı kulağa dokunur. 
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İTALYA  İTFAİYE  İTİRAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sağ el ağzın sağ hizasında,  serçe  ve 

başparmak açık, öbür parmaklar kapalıdır. 

Başparmak ucu dudaklara dokundurulur. 

 Sağ el sol göğüs hizasında, sol el sol omuz 

hizasında yumruktur. Eller sağa sola sallanır.  

 Her iki el omuz hizasındadır. Avuç içleri 

karşıya bakacak şekilde ve parmaklar 

kıvrıktır. Eller öne doğru itilir. 

İTMEK  İYİ  İYİ AKŞAMLAR 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki el karın hizasındadır. Avuç içleri 

karşıya bakacak şekildedir. Eller açık ve 

düzdür. Eller öne doğru hareket eder. 

 Sağ el göğüs hizasındadır. Parmak uçları 

birbirine birleşik ve yukarıya bakacak şekilde 

bilekten aşağıya yukarıya hareket ettirilir. 

 Sağ el göğüs hizasındadır. Parmak uçları 

birbirine birleşik ve yukarıya bakacak şekilde 

bilekten aşağıya yukarıya hareket ettirilir. Bu 

iyi işaretidir. Ardından her iki el düz, 

parmaklar açık ve avuç içi kendinize bakacak 

şekilde eller birbirine doğru hareket ettirilir. 
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İYİ GÜNLER  İZCİ  İZLEMEK 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sağ el göğüs hizasındadır. Parmak uçları 

birbirine birleşik ve yukarıya bakacak şekilde 

bilekten aşağıya yukarıya hareket ettirilir. Bu 

iyi işaretidir. Ardından günler işareti için; sağ 

elin başparmağı açık, öbür parmakları kapalı, 

başparmak arkadan öne doğru getirilir. 

 Sağ elin baş, orta ve yüzük parmağı açık, düz, 

öbür parmaklar kapalıdır. Avuç içi karşıya 

bakacak şekilde yukarı doğru hareket ettirilir. 

 Sağ el açık, düz ve avuç içi arkaya bakacak 

şekilde sağ yanağın yanından aşağıya kadar 

indirilir. 

İZMİR  İZMİT 

 

 

 

 

 

  

Sağ el bel hizasındadır. İşaret  ve başparmak 

açık, öbür parmaklar kapalıdır (L el). Açık 

parmaklar belin sağına dokunur. 

 Sağ el düz, avuç içi sola bakacak şekildedir. El 

sağa sola hareket ettirilirken ele doğru üflenir. 

 



 

145 

J  JANDARMA  JAPONYA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sol el işaret  ve başparmağı açık, öbür 

parmakları kapalıdır. Sağ elin işaret parmağı 

ile sol elin işaret parmağından başparmağa 

doğru kaydırma hareketi yapılır. 

 Sol el işaret ve başparmağı açık, öbür parmakları 

kapalıdır. Sağ elin baş parmağı ile sol elin işaret 

parmağından başparmağa doğru kaydırma 

hareketi yapılır. Ardından sağ elin başparmağı 

açık, öbür parmakları kapalı biçimde el göğsün 

yanında tutulur. 

 Her iki elin işaret parmağı açık öbür 

parmakları kapalıdır. Açık işaret parmakları 

ile gözler kenarlarından çekilir. 

JİLET  

 

 

 

 

Sağ elin işaret parmağı açık, kıvrık, öbür 

parmakları kapalıdır. Açık parmak sağ 

yanakta aşağı doğru çekilir. 
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K  KABAHAT  KABAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları ve 

orta parmakları açık, öbür parmaklar kapalıdır. 

Sağ elin açık parmakları resimdeki gibi sol elin 

işaret parmağının kıvrım noktasına konur. 

 Sağ el parmak uçları birbirine değecek şekilde 

tutulur. Sağ elin parmak uçları belin sağ tarafına 

iki kez vurur. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Parmaklar 

birbirine bitişik avuç içine doğru kıvrıktır. Her 

iki elin parmak uçları birbirine bakacak 

şekilde tutulur ve iki tarafa çekilir. İki yanda 

parmak uçları birbirine değecek şekle getirilir. 

KABAKULAK  KABUK  KABUL ETMEK 

 

 

 

  

 

 

 

  

Her iki elin avuç içi kulaklara bakacak şekilde, 

parmaklar açık kıvrık, iki kez kulaklara doğru 

getirilir. Kulakların şiştiği işaret edilmektedir. 

 Her iki el göğüs hizasında, sol el yumruk; sağ el 

parmakları açık düz kıvrık, resimtaki ok yönünde 

hareket eder. Elmanın kabuğunun soyulması 

hayal edilebilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, ellerin parmakları 

açık düz ve avuç içleri yukarıya bakacak 

şekilde eller aşağıya indirilir.  
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KAÇ  KAÇMAK  KADAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sağ elin işaret ve orta parmağı çene altında, 

parmaklar aşağıya yukarıya oynatılarak sağa 

doğru çekilir. Ardından sağ elin bütün 

parmakları avuç içi kendinize bakacak şekilde 

sırayla açılır. 

 Sağ el sağ omuz hizasında, baş, işaret ve orta 

parmağı birbirine sürtülerek (şıklatılarak) el öne 

doğru hareket ettirilir.  

 Her iki el göğüs hizasında, elin parmakları 

açık ve avuç içleri karşıya bakacak şekilde 

eller ileri itilir. 

KADER  KADİFE  KADIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalı, parmak alnın sol tarafından sağ tarafına 

doğru çekilir. 

 Her iki el karın hizasında, elin parmakları açık, 

düzdür. Sol elin parmak ucu karşıya, sağ elin 

parmak ucu yukarıya bakacak şekildedir. Her iki 

elin avuç içleri birbirine değecek şekilde eller 

birbirine sürtülür. 

 Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, öbür 

parmakları kapalıdır. Açık parmaklar çeneye 

konur. 
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KADRO  KAFA  KAFAYA TAKMAK 

 

 

 

 

 

 

 
    

  

Sağ elin parmakları açık, kıvrık, parmak uçları 

çeneye değerek el aşağıya doğru çekilir. 

 Sağ el açık ve düz, başın sağ tarafına vurulur.  Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalı, başın sağ tarafına vurulur. Ardından 

sağ elin parmakları açık ve kıvrık olarak avuç 

içi karşıya bakacak şekilde tutulur. 

KAĞIT  KAHRAMAN  KAHRAMANMARAŞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Sağ el ağız hizasında, açık, düz ve avuç içi sol 

tarafa bakar, işaret parmağı ağzın önüne 

gelecek şekilde el bilekten sağa sola hareket 

ettirilir. Ağız ile üfleme hareketi yapılır. 

 Her iki el düz ve kıvrık, göğsün ortasında ve 

avuç içleri kendinize bakacak şekilde eller iki 

yana çekilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, düz ve parmaklar 

birbirine bitişik, avuç içleri kendinize bakacak 

şekildedir. Sağ el, sol elin üzerine iki kez 

dokunur. 
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KAHVE  KAHVERENGİ  KALABALIK 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasında, sol elin parmakları 

açık, düz ve avuç içi yukarıya bakacak şekilde 

tutulur. “Fincanın tabağı” işaret edilmektedir. 

Sağ elin işaret parmağı ve orta parmağının uçları 

birbirine değecek, öbür parmaklar açık olacak 

biçimde, sağ el sol elin avuç içinin üzerinde 

tutulur ve yukarıya kaldırılır. 

 Sağ el işaret ve başparmağı açık, öbür parmakları 

kapalıdır. Açık parmaklar ağzın sağ yanına 

konur. 

 Her iki el göğüs hizasında; parmaklar açık, 

birbirinin içinden geçecek ve avuç içleri 

aşağıya bakacak şekilde iki kez hareket 

ettirilir. 

KALBİ KIRILMAK  KALE  KALECİ 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalıdır. Sağ elin işaret parmağı kalbin 

üzerine konur. Ardından her iki el göğüs 

hizasında, yumruk yapılır ve başparmaklar 

birbirine bakacak şekilde tutulur. Eller bilekten 

iki yana açılır. Bir şeyin kırılması hayal 

edilebilir. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el işaret ve 

başparmağı açık, öbür parmakları kapalı (C el) 

biçimdedir. Sol el açık, düz ve avuç içi yukarıya 

bakacak şekilde, sağ el parmakları avuç içine 

koyulur.  

 Sağ el sol omuz hizasında, parmaklar açık, 

düz ve başparmak vücuda değecek biçimde 

omuza doğru iki kez vurulur. 
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KALEM  KALEMTIRAŞ  KALMAK 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları 

açık, öbür parmakları kapalıdır. Sol el açık 

parmağın ucu, sağ bileğe dokunur; sağ el, sağa 

sola sallanır.  

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret 

parmağı açık, öbürleri kapalıdır. Sol el yumruk 

biçiminde ve başparmak sola bakacak şekildedir. 

Sağ elin işaret parmağı yumruğun içinde çevrilir. 

 Sağ el göğüs hizasında, başparmak aşağıyı 

gösterecek şekilde açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. El aşağıya doğru indirilir. 

KALP KRİZİ  KALP  KAMERA 

 
 

 

 

 

 

 
  

Sağ elin parmakları açık, düz, orta parmak 

vücuda değecek şekilde kıvrıktır. Orta parmak 

kalbin üzerine dokunulur. Ardından her iki el 

göğüs hizasında, resimdeki gibi kıvrık, eller 

birbirine yakınlaştırılarak ters yönlerde çevrilir. 

 Sağ el sol göğüs hizasında, parmaklar açık, düz 

ve avuç içi kendinize bakacak şekilde el kalbin 

üzerine konur. 

 Her iki el göğüs hizasında, sağ el işaret ve 

başparmağı açık, öbür parmakları kapalıdır. 

Sol el açık, düz avuç içi aşağıya bakacak 

şekildedir. Sağ el sol elin üzerinde, her iki el 

birlikte hareket ederek daire çizer. 
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KAMYON  KAN  KANADA 

  

 

 

 

 

 

  

Her iki kol göğüs hizasındadır. Sol el açık, düz 

ve avuç içi aşağıya bakacak şekilde, sağ kol sol 

kolun üzerinde ve sağ el yumruk şeklinde. Sağ 

el dirsekten hareketle başın sağ yanına doğru 

kaldırılır. 

 Sağ el yumruk şeklinde burnun üzerine konur.  Sağ el yumruk şeklinde burnun üzerine konur. 

Ardından sol el öne doğru uzatılır. Sağ el düz 

ve avuç içi yukarıya bakacak şekilde sol üst 

koldan sol alt kola doğru indirilir. 

KANDIRMAK  KANGURU  KANSER 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Sağ elin işaret ve başparmağının uçları 

birbirine değecek şekildedir. Öbür parmakları 

açıktır. Sağ göğüs hizasından iki hareketle sola 

doğru götürülür. 

 Her iki el karın hizasından düz ve avuç içi 

kendinize bakacak şekilde aşağı doğru iki kez 

hareket ettirilir.  

 Sağ el yumruk olarak burnun üzerine konur. 

Ardından sağ elin işaret parmağı açık, öbür 

parmakları kapalı olarak, işaret parmağının 

ucu sağa sola S çizerek öne doğru ilerler. 
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KANTAR  KANUN  KAPALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki el düz ve avuç içleri yukarıya bakacak 

şekilde karın hizasındadır. Eller resimdeki gibi 

aşağıya yukarıya hareket ettirilir. 

 Sağ elin işaret ve başparmağı açık, öbür 

parmakları kapalı (C el), parmak uçları yukarıya 

bakacak biçimde göğsün ortasında konur.  

 Her iki el göğüs hizasında, düz ve avuç içleri 

karşıya bakacak şekilde eller birbirine 

yaklaştırılır ve ortada birleştirilir. 

KAPI  KAPKAÇ  KAPLAN 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasında, düz ve avuç içleri 

karşıya bakacak şekilde eller birbirine 

sürtünerek ileri geri hareket eder. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sol el düz ve avuç 

içi aşağıya bakacak şekilde, sağ elin sol eli 

bileğinden tutar. Ardından sağ elin işaret ve 

başparmağı birbirine sürtülürken (şıklatılır) sola 

doğru hareket eder. İlk işaret kap, ikinci işaret 

kaç kelimesini temsil eder. 

 Her iki el ağız hizasında, avuç içleri kendinize 

bakacak şekilde parmaklar açıktır. Her iki el 

ağız hizasından yanlara doğru resimdeki gibi 

hareket eder. 
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KAPLUMBAĞA  KAR  KARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Her iki el göğüs hizasında, sol el yumruk 

şeklindedir. Avuç içi sağa bakacak şekilde, 

başparmak yumruğun üzerinde durur. Sağ el, 

sol yumruğun üzerine konur. Sol başparmak 

ucu aşağıya yukarıya hareket eder. 

 Her iki el göğüs hizasında, avuç içleri birbirine 

bakacak şekilde, parmaklar birbirinden ayrı 

resimdeki gibi tutulur. Ardından alttaki ve üstteki 

el yer değiştirir. 

 Sağ el ağız hizasında, düz ve parmaklar 

açıktır. El sağa sola hareket ettirilir. 
 

KARACİĞER  KARAMAN  KARAR 

 
  

 

 

 

 

 
   

Sağ el yüzün önünde, açıktır. El sağa sola 

hareket ettirilir. Ardından sağ el düz ve avuç içi 

yukarıya bakacak şekilde belin sağ kısmından 

arkaya doğru resimdeki gibi hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, avuç içleri kendinize 

bakacak şekilde parmaklar açık, kıvrık, eller iki 

yana çekilir. 

 Sağ el ağız hizasında, işaret ve orta parmak 

açık, öbür parmaklar kapalı (V el), sol el düz 

ve avuç içi yukarıya bakacak şekildedir. Sağ 

elin açık parmakları ağızdan, sol el avuç içine 

konur. 
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KARDEŞ  KARE  KARIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Her iki el omuz hizasındadır. Her iki el yumruk 

şeklinde ve serçe parmaklar açıktır. Serçe 

parmaklar aşağıya yukarıya birbirine sürtülür. 

 Her iki el karın hizasındadır. Sağ işaret parmağı 

açık, öbür parmaklar kapalı; sol el serçe ve işaret 

parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır. Sağ 

işaret parmağı sol el açık parmak uçlarına konur. 

Bir kare şekli elde edilir. 

 Sağ el düz ve parmaklar açık, avuç içi 

kendinize bakacak şekilde karın üzerinde 

daire çizilir. 

KARINCA  KARIŞIK  KARIŞMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmağı ve 

orta parmak açık, kıvrık öbür parmaklar 

kapalıdır. Sağ el önde sol el arkada olacak 

şekilde parmaklar ileri geri oynatılarak ileri 

doğru hareket ettirilir. Böceğin yürümesi 

düşünülebilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık, avuç 

içleri kendinize bakacak şekilde eller resimdeki 

gibi daire çizer. 

 Her iki el göğüs hizasında, düz ve avuç içleri 

kendinize bakacak şekilde parmak uçları 

birbirine bakar. Eller öne ve geriye hareket 

ettirilerek parmak uçları birbirine çarpar. Bu 

hareket üç kez tekrarlanır. 
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KARNE  KARPUZ  KARS 

 
 

 

  

 

 

 

 

Sağ el serçe parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Sol el düz ve avuç içi yukarıya 

bakacak şekildedir. Sağ elin serçe parmağı, sol 

elin avuç içine konur. 

 Sağ işaret ve başparmağın uçları birbirine 

değecek biçimde, öbür üç parmak açıktır. Sol el 

açık, kıvrık ve avuç içi sağa bakacak şekilde 

durur. Sağ el işaret parmağı ile sol avuç içine 

doğru fiske atılır.  

 Sağ el yumruktur. Sağ omuzdan aşağıya 

doğru daire çizer gibi hareket ettirilir. 

KARŞILAŞMAK  KARTAL  KASAP 

 

 

 

 
  

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasında, avuç içleri birbirine 

bakacak şekilde tutulur. Eller birbirine 

yaklaştırılır. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, kıvrık, öbür 

parmaklar kapalı. Kıvrık parmak burnun üzerine 

konur. Ardından her iki el avuç içleri aşağıya 

bakacak biçimde iki yana açılır ve eller aşağıya 

yukarıya hareket ettirilir. 

 Sağ el açık, düz ve avuç içi aşağıya bakacak 

şekilde parmak uçları boğazın solundan 

sağına doğru getirilir. Kasabın hayvanın 

boğazını kesmesi işaret edilmektedir. 
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KASIM  KASTAMONU  KAŞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ el sağ omuz hizasında, avuç içi sola 

bakacak şekilde, el bilekten sağa sola çevrilir. 

 Her iki el göğüs hizasında yumruktur. Yumruklar 

birbirine değecek şekilde tutulur ve birbirinden 

ayrılmadan avuç içleri birbirine bakacak şekilde 

hareket ettirilir. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalıdır. Sağ işaret parmağı ile sağ kaş 

gösterilir. 

KAŞAR PEYNİR  KAŞIK  KAŞINMAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sağ işaret ve başparmağının uçları birbirine 

değecek şekilde ve öbür üç parmak açıktır. El 

ağızdan sağ omuz üzerine doğru götürülür. Bu 

hareket iki kez dairesel şekilde tekrarlanır. 

 Sağ el yumruk biçiminde işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik. Öbür 

parmaklar kapalıdır (T el). El ağza götürülür. 

 

 Sağ el açık, kıvrık, avuç içi kendinize bakacak 

biçimdedir. Avuç içi ve parmaklar sol 

omuzdan aşağı doğru iki kez hareket ettirilir. 
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KAT  KAVAL  KAVGA 

  

 

 

 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasında, sol el düz ve 

parmaklar açıktır. Sağ elin işaret parmağı açık 

öbür parmakları kapalıdır. Sağ el resimdeki 

gibi sol elin parmak uçlarını gösterir. 

 Her iki elin başparmağı altta, öbür parmakları 

üstte hareket eder biçimde bir flüt ya da kaval 

çalıyormuş gibi yapılır.  

 Her iki el yumruk biçimde işaret parmakları 

açık. Sağ yumruk göğüs hizasında, sol 

yumruk karın hizasında durur. Ardından eller 

yer değiştirir ve sağ yumruk karın hizasına sol 

yumruk göğüs hizasına hareket eder. 

KAVŞAK  KAVUN  KAYIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Her iki el düz, parmaklar birbirine bitişik 

olarak eller göğüs hizasında, resimdeki gibi 

çapraz yapılır. 

 Her iki el ağız hizasında, başparmak altta, öbür 

parmaklar üstte kalacak şekilde eller sağdan sola 

getirilir. Bir kavun diliminin tutularak yendiği 

hayal edilir. 

 Her iki el göğüs hizasında yumruktur. 

Yumruklar vücudun her iki yanında daire 

çizer. Bir kayıkta kürek çekildiği hayal 

edilebilir. 
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KAYIP  KAYISI  KAYMAKAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasında ve parmaklar 

kıvrıktır. Avuç içleri birbirine bakacak 

şekildedir. Eller her iki yana giderken 

parmaklar birbirine değecek şekilde birleştirilir. 

 Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, öbür 

parmakları kapalıdır. Açık parmaklarla sağ 

kulağın arkasına dokunulur. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret 

parmağı açık, öbür parmakları kapalıdır. Sol 

el düz ve avuç içi yukarıya bakacak 

şekildedir. Sağ el sol avuç içine vurur. 

Ardından sağ el başparmağı yukarıya 

gösterecek şekilde sağ omuz hizasına kadar 

hareket ettirilir. 

KAYSERİ  KAZA  KAZAK 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el düz ve 

parmaklar birbirine bitişik, sol el yumruk 

şeklindedir. Sağ avuç içi ile sol yumruğun 

üzerinden aşağı doğru hareket edilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, yumruktur. 

Yumruklar birbirine vurulur.  

 Her iki elin parmakları açık, avuç içleri 

vücuda değecek şekilde göğüs hizasından 

karın hizasına indirilir. 
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KAZMA  KEBAP  KEÇİ 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasındadır. Sol el düz ve 

avuç içi sağa bakacak şekildedir. Sağ el açık, 

düz ve kıvrık, parmak uçları ile sol el 

parmaklardan bileğe kadar iki kez yukardan 

aşağıya hareket ettirilir. Kazmanın hareketi 

işaret edilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, sağ el işaret parmağı 

açık, öbür parmaklar kapalıdır. Sağ işaret 

parmağı sol avucun içinden çıkarılırken sol 

parmaklar yukarı doğru hafifçe parmaklar açılıp 

kapatılarak hareket ettirilir. Kebabın şişe 

takılması işaret edilmektedir. 

 Sağ el işaret ve orta parmağı açık, parmaklar 

birbirinden ayrı, öbür parmaklar kapalıdır(V 

el). Açık parmaklar çene altına konur. 

KEDİ  KEL  KELEBEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki el göğüs hizasında, elin parmakları açık 

düz ve avuç içleri aşağıya bakacak şekilde sağ 

el sol elin üzerinde iki kez yatay şekilde 

hareket eder. 

 Sağ işaret ve başparmağının uçları birbirine 

değecek ve öbür üç parmak açık olacak biçimde 

el başın üzerine fiske atar. 

 Her iki el başparmakları birbirine değecek ve 

avuç içleri kendinize bakacak şekilde eller 

resimdeki gibi tutulur ve parmaklar öne 

arkaya hareket ettirilir. 
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KELİME  KEMİK  KENAR 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Sağ elin işaret ve başparmağı açık, öbür 

parmakları kapalıdır (C el). Açık parmaklar 

sola resimdeki gibi iki kez hareket ettirilir.  

 Her iki el göğüs hizasında, sağ elin işaret ve 

ortaparmağı açık ve avuç içine doğru kıvrıktır. 

Her iki el çapraz olarak bilekler birbirine vurulur. 

 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalı, sol el düz ve avuç içi aşağıya bakacak 

şekildedir. İşaret parmağı sol elin bileğinden 

parmak uçlarına doğru hareket ettirilir. 

KENDİ  KEPÇE  KEPEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ el göğüs hizasında, parmaklar kıvrık, avuç 

içi kendinize bakacak şekilde göğsün ortasına 

konur. 

 Sağ el yumruk biçiminde işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, öbür 

parmaklar kapalıdır (T el). El sağ göğüs 

hizasında, bilekten çevrilerek daire çizilir. 

Yemek karıştırıldığı hayal edilebilir. 

 

 Sağ el sol omuz hizasında, işaret parmağı ve 

başparmak birbirine değecek, öbür parmaklar 

açık biçimde işaret ve başparmakla öne doğru 

fiske atılır. 



 

161 

KERESTE  KESER  KESİN 

 

 

 

 

 

 

 

     

Sağ el ağız hizasında, yumruktur. Sağ el sola 

doğru aşağıya yukarıya hareket ettirilerek 

götürülür. Ardından her iki elin işaret ve 

başparmağı açık, öbür parmakları kapalı (C el) 

biçimde sağ el karın hizasında, sol el göğüs 

hizasında tutulur. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sol el düz ve avuç 

içi sağa bakacak şekildedir. Sağ el açık, düz 

kıvrık, parmak uçları ile sol el parmaklardan 

bileğe kadar iki kez yukardan aşağıya hareket 

ettirilir.  

 Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, öbür 

parmakları kapalıdır (V el). Sol el açık düz, 

avuç içi yukarıya bakacak şekilde karın 

hizasındadır. Sağ elin açık parmakları ağız 

hizasından karın hizasındaki avuç içine konur. 

KEŞKE  KIBRIS  KIL 

      

 

 

 

 

 

 

  

Sağ el göğüs hizasında, yumruktur. Sol el düz 

ve avuç içi yukarıya bakacak şekilde karın 

hizasındadır. Sağ el, sol avuç içinden bileğe 

doğru resimdeki gibi hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret ve başparmak 

birbirine dokunacak şekilde öbür parmaklar 

kapalıdır. Sağ el sol elin üzerine sürtülür. 

Kibritin yakılması işaret edilmektedir. 

 Sağ işaret ve başparmağının uçları birbirine 

değecek şekildedir. Öbür üç parmak açık 

olarak el başın sağ kısmına doğru hareket 

ettirilir. 
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KILIÇ  KINA  KIRIKKALE 

 

 

 

  

 

 
 

 

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları 

açık, öbür parmaklar kapalıdır. İşaret 

parmakları resimdeki gibi çapraz gelecek 

şekilde sağ parmak sol parmağın altından 

üstünden dokunur.  

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin orta 

parmağı kıvrık, öbür parmaklar açık olacak 

şekilde sağ elin orta parmağı sol elin avuç içine 

sürülür. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin 

başparmağı kapalı, öbür parmaklar açık, avuç 

içi karşıya bakacak şekilde; sol el düz ve 

parmaklar birbirine bitişik, avuç içi aşağıya 

bakacak şekildedir. Sağ bilek sol elin üzerine 

konur ve açık parmaklar sağa sola sallanır. 

KIRK  KIRKLARELİ  KIRMAK 

 

 

 

 

 

 

    

Sağ el göğüs hizasındadır. Sağ elin başparmağı 

kapalı, öbür parmakları açık, sağ elin avuç içi 

karşıya bakacak şekilde el bilekten sağa sola 

sallanır. 

 Sağ el göğüs hizasındadır. Sağ elin başparmağı 

kapalı, öbür parmakları açık,  sağ elin avuç içi 

sola bakacak şekilde el bilekten aşağıya hareket 

ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret ve orta 

parmak açık (V el) ve birbirinin üzerinde, 

öbür parmaklar kapalıdır. Birbirinin 

üzerindeki parmaklar açılır. 
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KIRMIZI  KIRŞEHİR  KISKANMAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sağ elin işaret parmağı dudağın üzerinden 

aşağıya doğru hareket ettirilir. 

 Her iki el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik öbür 

parmaklar kapalıdır (T el). Her iki elin işaret 

parmakları birbirine bitişik, eller bilekten yukarı 

doğru kaldırılır. 

 Sağ elin işaret parmağı ve serçe parmağı açık, 

öbür parmaklar kapalıdır. İşaret parmağı sağ 

gözün hizasından yukarı doğru hareket eder. 

KIŞ  KIYMA  KIZ 

 

 

 

  

 

 

 

  

Her iki el omuz hizasında yumruktur. 

Yumruklar bilekten içeriye doğru hareket eder. 

 Sağ el düz ve avuç içi aşağıya bakacak şekilde, 

parmak uçları boğazın solundan sağına doğru 

getirilir. Kasabın hayvanın boğazını kesmesi 

işaret edilmektedir. Ardından sol el sağ eli içine 

alır. Sağ el ileri doğru hareket ederken parmaklar 

aşağıya doğru açılır. Bu hareket kıyma 

makinesini işaret etmektedir. 

 Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, birbirine 

bitişik öbür parmaklar kapalıdır. Açık 

parmaklar çeneye konur. 
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KIZMAK  KİBRİT  KİLİSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sağ el yumruk ve göğüs hizasında, iki kez 

daire çizer. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret ve başparmak 

birbirine dokunacak, öbür parmaklar kapalı 

biçimdedir. Sağ el sol elin üzerine sürtülür. 

Kibritin yakılması işaret edilmektedir. 

 Sağ elin parmak uçları bitişik, önce alna 

ardından sol omza ve sağ omza konur.  

KİLİT  KİLİTLEMEK  KİLO 

      

 

 

 

 

 

 

  

Sağ el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, öbür 

parmaklar kapalıdır (T el). Sol el düz 

parmaklar birbirine bitişik, avuç içi sağa bakar 

şekildedir. Sağ el sol avuç içinden sağa doğru 

döndürülür. 

 

 Her iki elin işaret ve orta parmakları birbirine 

değecek ve iki elin birbirinin içinden geçecek 

şekilde tutulur. 

 

  

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Sağ elin işaret parmağı sağa sola 

sallanır. 
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KİM  KİMYA  KİRA 

 
 

 

 

 

 

 
  

Sağ el yüzün önünde, işaret ve orta parmağı 

birbirine dokundurulur. 

 Her iki elin başparmakları açık, yumruktur. 

Başparmaklar aşağıya bakacak şekilde yere 

paralel daire çizerler.  

 Her iki el göğüs hizasında, sağ elin işaret 

parmağı açık, öbür parmakları kapalıdır. Sol 

el açık düz, başparmak ayrı, avuç içi sağa 

bakacak şekildedir. Sağ işaret parmağı, sol 

elin açık parmaklarının üzerinden resimdeki 

gibi hareket ettirilir. 

KİRAZ  KİREMİT  KİRPİ 

 

 

 

 
 

 

 
  

Sağ el düz ve parmakları açık, avuç içi dışarıya 

bakacak şekildedir. Sağ kulak, işaret parmağı 

ve orta parmak arasına alınır. Kirazın kulağa 

takılması işaret edilmektedir. 

 Sağ elin işaret parmağı dudağın üzerinden 

aşağıya doğru hareket ettirilir. Ardından her iki 

elin düz parmakları birbirine bitişik, her iki elin 

parmak uçları birbirine değecek şekilde aşağıya 

doğru çekilir. Bununla evin çatısı 

anlatılmaktadır. 

 Her iki el göğüs hizasında, sağ elin işaret 

parmağı açık, öbür parmakları kapalı, sağ el 

sol elin üzerinde, sol elin avuç içi aşağıya 

bakacak şekildedir. Sağ elin işaret parmağı 

yukarı doğru iki kez hareket ettirilir. 
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KİRPİK  KİŞİ  KİTAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. İşaret parmağı kirpiklere dokunarak 

aşağıya doğru indirilir.  

 Her iki el göğüs hizasında, işaret ve 

başparmakları birbirine değecek şekildedir. 

Parmak uçları birbirine değdirilir, devamında sağ 

el aşağıya sol el yukarı doğru hareket ettirilir. 

 Her iki elin işaret parmakları açık ve kıvrık, 

öbür parmakları kapalıdır. İşaret parmakları 

zıt yöndeyken eller bilekten yukarıya aşağıya 

hareket ettirilir. Ardından her iki el göğüs 

hizasında, düz ve parmaklar birbirine bitişik, 

avuç içleri birbirine bakacak şekilde yanlara 

doğru açılır. 

KLAVYE  KOCAELİ  KOÇ 

  

 

 

 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmağı ve 

başparmak açık, öbür parmaklar kapalıdır (C 

el). Açık parmaklar yan yana gelecek şekilde 

eller yanlara doğru açılır. Ardından her iki el 

açık, avuç içi aşağıya bakacak şekilde parmak 

uçları hareket ettirilir. 

 Sağ el ağız hizasında, düz avuç içi sol tarafa 

bakacak şekildedir. El bilekten sağa sola hareket 

ettirilirken ele doğru üflenir. 

 Her iki elin işaret parmakları açık, öbür 

parmakları kapalıdır. İşaret parmakları ile 

başın iki yanından daireler çizerek eller 

yanlara doğru açılır. 
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KOKAİN  KOKLAMAK  KOKOREÇ 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Sağ el, açık, düz ve avuç içi kendinize bakacak 

şekildedir. Sağ el ağız hizasından sağa doğru 

çekilir. Elin üzerindeki bir şeyin burna 

çekildiği hayal edilebilir. 

 Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, öbür 

parmakları kapalıdır (V el). Açık parmaklar 

burnun önünde aşağıya yukarıya hareket 

ettirilerek el sağa doğru götürülür. 

 Her iki elin işaret parmakları açık, öbür 

parmakları kapalıdır. İşaret parmaklarının 

uçları birbirine paralel şekilde eller daire 

çizer. Ardından her iki el karın hizasında, düz 

ve parmaklar birbirine bitişik, sağ el 

resimdeki gibi sol elin üzerinden aşağıya 

doğru hareket ettirilir. 

KOLA  KOLAY  KOLONYA 

 

 

 

 

 

 

    

Sağ elin işaret ve başparmağı açık, öbür 

parmakları kapalıdır (C el). Sağ el sağ omuz 

üzerine doğru hareket eder. Bu işaret C harfini 

de işaret etmektedir. 

 Sağ elin işaret ve başparmağı birbirine değecek 

şekilde, öbür parmaklar açıktır. Kapalı parmak 

uçları sağ yanağa, ardından sol yanağa dokunur. 

 Sağ elin parmakları resimdeki gibi kıvrık ve 

avuç içi karşıya bakacak şekilde; sol el düz ve 

avuç içi yukarıya bakar biçimdedir. Sağ el, sol 

el avuç içine doğru hareket ettirilir.  
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KOLTUK  KOMİK  KOMŞU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Her iki el göğüs hizasında, baş, işaret ve orta 

parmaklar açık, kıvrık, avuç içleri aşağıya 

bakacak şekilde, eller yukarıya doğru; bilek 

aşağıya doğru hareket ettirilir. 

 Sağ elin parmakları açık, düz ve avuç içi yukarı 

bakacak şekilde parmak uçları karnın üstüne iki 

kez dokunur. 

 Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık, 

düz ve parmak uçları birbirine değecek 

şekilde resimdeki gibi eğik tutulur ve öne 

doğru hareket ettirilir.  

KOMUTAN  KONGRE  KONTÖR 

 
 

 

 

 

 

   

Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, öbür 

parmaklar kapalıdır (V el). Açık parmaklar 

omuz üzerine dokunur. Ardından sağ elin 

başparmağı açık, öbür parmakları kapalı yukarı 

doğru kaldırılır. 

 Sağ elin parmakları açık, düz ve avuç içi vücuda 

bakacak şekilde durur. Sağ el göğüsten sol 

omuza doğru hareket ettirilir.  

 Sağ elin işaret parmağı açık, kıvrık, öbür 

parmakları kapalıdır. Sol elin parmakları açık, 

düz ve avuç içi sağa bakacak şekilde sağ el sol 

avuç içinde bileğe doğru iki kez hareket 

ettirilir. 
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KONTROL  KONU  KONUK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Her iki elin işaret ve başparmakları birbirine 

dokunur, öbür parmaklar açıktır. Eller zıt 

yönde aşağıya yukarıya hareket eder. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin 

parmakları açık, düz ve avuç içi karşıya bakacak 

şekilde; sol el düz ve avuç içi aşağıya bakacak 

şekildedir. Sağ el sol elin üzerine iki kez 

dokunur. 

 Sağ elin serçe parmağı açık, öbür parmakları 

kapalıdır. Açık parmak, çeneye konur. 

KONUŞMAK  KONYA  KOPYA 

 

 

 

 

 

 

    

Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, öbür 

parmakları kapalıdır (V el). Açık parmaklar 

ağzın önünde aşağıya yukarıya hareket ettirilir. 

 Sağ el göğüs hizasında, elin parmakları açık, 

kıvrık ve avuç içi kendinize bakacak şekilde 

göğsün ortasına konur. 

 Her iki el karın hizasında, sağ elin orta 

parmağı kıvrık, sol elin üzerine iki kez 

dokunur. 



 

170 

KORKMAK  KORNA  KORUMAK 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Sağ el sol göğüs üzerinde yumruk 

biçimindedir. Başparmak vücuda değecek 

şekilde kalbin üzerine iki kez vurulur. Kalbin 

korkuyla atması işaret edilmektedir. 

 Sağ el omuz hizasında, elin parmakları açık, 

kıvrık ve avuç içi karşıya bakacak şekilde el iki 

kez öne doğru itilir. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret 

parmağı açık, öbür parmakları kapalıdır. Sol 

elin işaret parmağı ve başparmak açık, öbür 

parmaklar kapalıdır (C el). Sağ elin işaret 

parmağı, sol elin açık parmakları arasına 

konur.  

KOŞMAK  KOVA  KOVAN 

 

 

 

 
 

 

 
  

Her iki el vücudun iki yanında yumruk, 

dirsekler kıvrıktır. Ellerin biri öne giderken 

öbüri arkaya gidecek şekilde koşma hareketi 

gösterilir. 

 Sağ elin başparmağı açık, öbür parmakları kapalı 

biçimde başparmak ağza götürülür. Ardından sağ 

elin yumruğu belin yanından yukarı doğru 

hareket ettirilir. 

 Sağ el sol göğüs hizasında, serçe parmak açık, 

öbür parmaklar kapalıdır. Sol el avuç içinden 

kazır gibi vücuda doğru kaydırılır. Ardından 

her iki el göğüs hizasında, eller açık, avuç 

içleri karşıya bakacak şekilde sol el sağ elin 

üzerinde ileri geri hareket ettirilir. 
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KOVMAK  KOYMAK  KOYUN 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasında, elin parmakları 

açık, düz ve avuç içi kendinize bakacak 

şekildedir. Sağ el sol elin avuç içine vurulur. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin parmak 

uçları birbirine değecek şekilde, sol avuç içine 

konur. 

 Her iki el omuzların üzerinde, avuç içleri 

omuzlara bakacak şekilde parmaklar açık, düz 

kıvrık, eller öne arkaya hareket ettirilir. 

KÖFTE  KÖPEK  KÖPRÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki el karın hizasından ellerin avuç içleri 

birbirine dokunacak şekilde; sağ el, sol avuç 

içine konur. Ardından sağ el ters çevrilir, avuç 

içi yukarıya bakacak şekilde sol elin içine 

konur. 

 Her iki elin parmakları açık, kıvrık ve bilekler 

birleşik, parmak uçları birbirine bakacak şekilde 

el parmak uçları birbirine dokundurulur, ayrılır. 

Köpeğin dişleri işaret edilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları 

ve serçe parmaklar açık, öbür parmaklar 

resimdeki gibi birbirine dokunur. 
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KÖR  KÖTÜ  KÖY 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalıdır. Açık parmak önce sol, ardından sağ 

gözü gösterir. Gözler kapalıdır. 

 Sağ elin serçe parmağı açık, öbür parmakları 

kapalı biçimde el sağ omuz hizasında, serçe 

parmak öne arkaya sallanır. 

 Sağ elin işaret ve başparmağı açık, öbür 

parmakları kapalıdır. İşaret parmağı burnun 

önünden öne doğru indirilir. 

KRAL  KRAMPON  KRAVAT 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Sağ işaret parmağı açık, kıvrık, burnun üzerine 

konur. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin parmak 

uçları ile sol elin avuç içine üç kez dokunulur. 

 Her iki elin işaret ve başparmakları açık, öbür 

parmaklar kapalıdır (C el). Sağ el açık, 

parmaklar boğaza ve sol el karnın ortasına 

konur. Sağ el yukarı doğru hareket ettirilir. 
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KREM  KRİZ  KUAFÖR 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki el göğüs hizasında, sağ elin avuç içi 

yukarıya, sol elin avuç içi aşağıya bakacak 

şekilde eller birbirinin üzerine konur ve daire 

çizilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, ellerin parmakları 

düz, kıvrık ve avuç içleri birbirine bakacak 

şekilde birbirine zıt yönde çevirme hareketi 

yapılır. 

 Her iki elin işaret ve orta parmağı birbirinden 

ayrılmış açık (V el). Öbür parmaklar kapalı, 

saçlar üzerinde açılıp kapanır. Saçların 

kesilmesi işaret edilmektedir. 

KUCAK  KUDUZ  KULAK DİKMEK 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Her iki elin parmakları açık, kıvrıktır. Sağ el 

sol omuza, sol el belin sağ kısmına konur. 

Kucaklaşma hareketi hayal edilebilir. 

 Her iki elin parmakları açık, kıvrık ve bilekler 

birleşik, parmak uçları birbirine bakacak şekilde 

el parmak uçları birbirine dokundurulur, ayrılır. 

Köpeğin dişleri işaret edilir. Ardından sağ işaret 

parmağı ile dudağın sağ yanından aşağıya doğru 

hareket ettirilir. Bu da ağzın kenarından akan 

salyayı işaret etmektedir. 

 Sağ elin parmakları açık, düz ve sağ elin avuç 

içi karşıya bakacak şekilde kulağın arkasına 

konur. 
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KULAK  KULÜP  KUM 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sağ elin işaret parmağı ile sağ kulak gösterilir.  Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret ve 

orta parmağı açık, öbür parmaklar kapalı biçimde 

sol avuç içine iki kez dokunulur. 

 Her iki el göğüs hizasında, başparmak ve öbür 

parmaklar birbirine sürtülür. Kumların elden 

ufalandığını işaret etmektedir. 

KUMA  KUMAR  KUMAŞ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasında, sağ elin işaret 

parmağı açık, öbür parmakları kapalı, sol el düz 

ve avuç içi aşağıya bakacak şekildedir. Sağ el 

sol elin altından geçer. 

 Her iki el göğüs hizasında, yumruk biçiminde, 

işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla 

bitişik öbür parmaklar kapalıdır (T el). Sağ el 

resimdeki oklar gibi hareket ettirilir. İskambil 

kâğıtlarının dağıtıldığı hayal edilir. 

 Her iki el yumruk biçiminde, işaret parmağı 

öne doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik 

öbür parmaklar kapalıdır (T el). Sağ el sol kol 

üzerinden yukarıya; sol el aşağıya doğru 

hareket ettirilir.  
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KUR’AN  KURBAĞA  KURBAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Her iki el göğüs hizasında, sağ elin işaret 

parmağı açık, öbür parmakları kapalıdır. Sağ 

elin işaret parmağı, sol elin parmak ucundan 

bileğe doğru daireler çizerek hareket eder. 

 Her iki elin parmakları açık, düz karın hizasında, 

eller resimdeki gibi üst üste konur. Başparmaklar 

daire çizer. 

 Sağ elin parmakları açık, düz, el boğazın 

solundan sağına doğru hareket ettirilir. 

KURNAZ  KURS  KURT 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı açık; 

orta parmak kıvrık, işaret parmağına yaslanmış 

şekilde, öbür parmaklar kapalıdır, açık parmak 

ucu önce burna dokunur, ardından göğüs 

hizasında, daire çizilir. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin serçe 

parmağı ve başparmak açık, sol el sağ bileği 

tutar. El sağa sola çevrilir. 

 Sağ el omuz hizasında, işaret parmağı ve serçe 

parmak açık, öbür parmak uçları birleşik 

şekilde tutulur. 
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KUŞ  KUTLAMAK  KUVVET 

 

 

 

 

 

 

 
    

  

Her iki el vücudun iki yanında açık, düz ve 

avuç içleri aşağıya bakacak şekilde eller 

yukarıya aşağıya hareket ettirilir. 

 Her iki el iki yandan gelerek ortada birleşir.  Sağ el ile sol pazı tutulur. Sol yumruk 

havadadır. 

KÜLOT  

 

 

 

 

Her iki elin parmakları açık, düz ve karnın alt 

kısmından çapraz olarak sağa ve sola çekilir. 
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L  LABORATUVAR  LACİVERT 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Sağ el karın hizasında, işaret parmağı ve 

başparmak açık, öbür parmaklar kapalıdır (L 

el). Avuç içi dışarıya bakacak şekilde el öne 

doğru itilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, yumruk, 

başparmaklar aşağı doğru açıktır. Başparmaklar 

göğsün önünde vücuda paralel daire çizerler. 

Bir şeyin karıştırılması hayal edilebilir. 

 Sağ el göğüs hizasında, işaret ve başparmak 

açık, öbür parmaklar kapalıdır (L el). Avuç 

içi karşıya bakacak şekilde, el ile yüzün 

önünde daire çizilir. Ardından sol elin avuç 

içi sağa; öbür elin avuç içi sola bakacak 

şekilde, eller iki yandan açık olarak ağız 

hizasına getirilir ve kıvrılır. 

LADES  LAF  LAHANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Her iki elin serçe parmakları açık, öbür 

parmakları kapalıdır. Açık parmaklar göğüs 

hizasında şekildeki gibi tutularak iki kez 

sallanır. 

 Her iki el ağız hizasında, işaret parmaklar açık, 

öbür parmaklar kapalıdır. Eller birbiri 

çevresinde döndürülür. 

 Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık, 

kıvrık, sağ el sol elin üzerindedir. Sağ el öne 

aşağıya hareket ederek lahananın 

yapraklarını işaret etmektedir. 
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LAMBA  LAZIM  LEBLEBİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Sağ el sağ omuz hizasında, avuç içi aşağıya 

bakacak biçimdedir. Parmaklar tamamen 

açılır. 

 Sağ el karın hizasında, işaret ve baş parmak 

açık, öbür parmaklar kapalıdır (L el).  

 Sağ elin işaret ve başparmağının uçları 

birbirine değecek şekilde, el, ağız hizasına 

götürülür. Leblebi yendiği hayal edilebilir. 

LEYLEK  LİMON  LİRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sağ el burun hizasındadır. Sağ el öne ve aşağı 

doğru hareket ettirilirken işaret parmağı ve 

başparmak birleştirilir, öbür parmaklar açıktır. 

Ardından her iki el açık, düz ve avuç içleri 

aşağıya bakacak şekilde eller yukarıya 

aşağıya hareket ettirilir. 

 Sağ el göğüs hizasında, avuç içi aşağıya 

bakacak şekilde limon sıkma hareketi yapılır.  

 Sağ elin parmakları açık, düz ve avuç içi 

aşağıya bakacak şekilde, parmak uçları iki 

kez aşağıya yukarı doğru hareket ettirilir. 
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LİSE  LOKANTA  LÜTFEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sağ el karın hizasında, işaret ve başparmak 

açık, öbür parmaklar kapalıdır (L el). Avuç içi 

dışarıya bakacak şekilde sağ el göğsün 

önünde daire çizer. 

 Her iki elin işaret ve orta parmakları açık, öbür 

parmakları kapalı (V el) ve avuç içi kendinize 

bakacak şekilde eller göğüs ve ağız arasında 

daire çizer. 

 Sağ elin işaret ve orta parmağının uçları 

birbirine değecek şekilde el boğaza 

götürülür.  

 



 

180 

M  MAAŞ  MAÇ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Her iki el göğüs hizasında, işaret ve orta 

parmak açık, öbür parmaklar kapalıdır (V el). 

İşaret parmaklarının uçları birleştirilir. Bir M 

harfi oluşturulur. 

 Sol el düz, avuç içi yukarıya bakacak şekilde, 

sağ el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, öbür 

parmaklar kapalıdır (T el). Sağ el işaret parmağı, 

sol elin avuç içine soldan sağa doğru hareket 

ettirilir. 

 Her iki elin başparmakları açık, öbür 

parmaklar kapalıdır. Kapalı parmaklar 

birbirine dokundurulur. 

MADALYA  MAFYA  MAĞAZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sağ elin işaret ve başparmağı açık, öbür 

parmaklar kapalı (C el), el göğsün ortasına 

konur. 

 Sağ elin işaret parmağı ve orta parmağı açık, 

öbür parmaklar kapalı (V el),  işaret parmağı 

gözün sağ kulak üzerinden yukarı doğru hareket 

ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret ve orta 

parmak açık, öbür parmaklar kapalıdır (V el). 

Açık parmaklar hareket ettirilirken kollar da 

aşağıya yukarıya hareket ettirilir. Ardından her 

iki el düz ve avuç içleri birbirine bakacak 

şekilde eller sağa doğru kesik kesik hareket 

ettirilir. Bu hareket eşya dizmeyi işaret 

etmektedir. 
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MAĞLUP  MAHALLE  MAHKEME 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Sağ elin başparmağı açık, öbür parmakları 

kapalıdır. Başparmak aşağıya gösterir şekilde 

hareket ettirilir. 

 Her iki el açık, düz ve avuç içleri birbirine 

bakacak şekildedir, parmak uçları önce sağa, 

sonra sola bakacak şekilde hareket ettirilir. 

 Her iki elin işaret parmakları açık, öbür 

parmaklar kapalı, açık parmaklar omuzlara 

konacak şekilde hareket ettirilir. 

MAHSUS  MAKARA  MAKARNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ elin orta parmağı resimdeki gibidir. Orta 

parmak burna dokunur ve aşağı doğru hareket 

ettirilir. 

 Her iki elin işaret parmakları açık, öbür 

parmakları kapalı, açık parmaklar birbirine 

bakacak şekilde birbiri çevresinde daire çizer. 

Bir makaranın döndüğü düşünülebilir. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalı, ağız hizasından aşağı doğru daire 

çizerek hareket ettirilir.  
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MAKAS  MAKBUZ  MALA 

 

 

 

 
    

 

 

 

 
 

Sağ el işaret ve orta parmakları açık, öbür 

parmaklar kapalı (V el)  olacak şekilde, açık 

parmakları birbirine yakınlaştırılarak 

uzaklaştırılır. Bir makasın kesme hareketi taklit 

edilir. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sol elin avuç içi 

kendinize bakacak şekilde, sağ elin parmak 

uçları hizasından aşağı doğru çekilir. Koçandan 

makbuz koparma hareketi işaret edilmektedir. 

 Her iki el göğüs hizasında, avuç içleri 

kendinize bakacak şekilde, sağ el resimdeki 

gibi sol el avuç içinden sürtülerek kaldırılır. 

Mala ile sıva yapma işaret edilmektedir. 

MALATYA  MANAV  MANDAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sağ elin düz ve parmaklar birbirine yapışık, sağ 

el avuç içi karşıya bakacak şekilde kulağın 

arkasına konur. 

 Sağ el düz ve avuç içi sola bakacak şekilde 

ağzın kenarına konur. Ardından her iki elin 

parmak uçları birbirine dokunacak ve aşağıya 

bakacak şekilde eller hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret ve 

başparmak birbirine dokunup açılarak eller 

ortadan yanlara doğru uzaklaştırılır. 
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MANDALİNA  MANGAL  MANİSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Sağ el, sol elin üzerini kavrayacak şekilde 

tutulur ve yukarı doğru çekilir. Mandalina 

kabuğunun soyulduğu hayal edilebilir. 

 Sağ el düz, göğüs hizasında, avuç içi kendinize 

bakacak şekilde, el öne arkaya sallanır. Mangal 

yaparken mangalın yellenmesi hareketidir. 

 Sağ işaret ve orta parmak açık ve kıvrık, öbür 

parmaklar kapalı, açık parmaklar kaşın sağ 

yanına konur ve el bilekten sallanır. 

MANKEN  MANTAR  MANTI 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Sağ el sol avuç içinde, işaret parmağı ve orta 

parmak açık (V el), parmaklar ileri geri yürüme 

işareti yaptırılır. 

 Sol elin işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Sağ el açık kıvrık, sol elin 

üzerindedir. 

 Her iki elin işaret ve başparmakları birbirine 

değecek şekilde, öbür parmaklar açık, eller iki 

yandan ortaya doğru getirilerek parmak uçları 

birleştirilir. Mantının kapanması işaret 

edilmektedir. 
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MARANGOZ  MARDİN  MARGARİN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Her iki el göğsün sol tarafında, yumruk, eller 

öne arkaya hareket ettirilir. Marangozun tahtayı 

rendelemesi işaret edilmektedir. 

 Her iki el karın hizasında, sol el düz, avuç içi 

aşağıya bakacak şekilde, sağ elin parmak uçları 

birbirine yaklaştırılarak elin üzerinden yukarıya 

çıkarılır. 

 Her iki el göğüs hizasında, sol elin avuç içi 

yukarıya bakacak şekilde sağ el, sol ele ters 

düz sürülür. 

MARKA  MART  MARUL 

    

 

 

 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasında, sol elin avuç içi 

sağa bakacak şekilde, sağ elin başparmağı açık, 

öbür parmaklar kapalı, sağ el sol avuç içinde 

aşağı doğru iki kez sürülür. 

 Sağ elin işaret ve başparmağı birbirine değecek, 

öbür parmaklar kapalı şekilde, açık parmaklar 

burnun yanında açılır, kapanır. 

 Her iki el göğüs hizasında, sol el düz ve avuç 

içi kendine bakacak şekilde, sağ el sol elin 

üzerinde parmaklar sağa sola sallanır. 
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MASA  MASKE  MASRAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Her iki el göğüs hizasında, düz ve avuç içi 

aşağıya bakacak şekilde, eller yanlara doğru 

açılır ve avuç içleri birbirine bakacak şekilde 

aşağıya indirilir. Masanın şekli işaret edilir. 

 Sağ elin parmakları açık, el, yüz hizasına yüzü 

içine alacak şekilde getirilir. 

 Her iki el karın hizasında, yumruk biçiminde, 

işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve 

başparmakla bitişik, öbür parmaklar kapalıdır 

(T el). İşaret parmaklarının kıvrımları birbirine 

bakacak şekilde durur, yanlara doğru açılır. 

MAŞALLAH  MATBAA  MATEMATİK 

  

 

 

 

 

 

 

  

Sağ elin işaret parmağı ve orta parmağı açık, 

kıvrık, öbür parmaklar kapalıdır. Sağ el, sol elin 

üzerine iki kez vurur. Nazar değmesin hareketi 

yapılır. 

 Her iki el göğüs hizasında, yumruklar birbirine 

yaklaştırılır. 

 Her iki elin işaret parmakları açık, öbür 

parmakları kapalıdır. İşaret parmakları göğsün 

önünde birbirine değdirilir. 
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MATKAP  MAVİ  MAYDONOZ 

    

 

 

 

 

 
 

 

Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalı, karın hizasında, sol elin avuç içine 

konur. Ardından sağ elin yumruğu aşağı doğru 

indirilir. 

 Sağ el göğüs hizasında, işaret ve başparmağı 

açık, öbür parmaklar kapalı (L el ), el daire 

çizer. 

 Her iki el göğüs hizasında, sağ el sol elin 

üzerinde hafifçe öne arkaya hareket ettirilir. 

MAYIS  MAYMUN  MAZOT 

 

 

 

 

 

 

    

Sağ elin işaret parmağı ve başparmağı burnun 

sağ yanında birleştirilir. 

 Her iki elin avuç içleri kendinize bakacak 

şekilde, kol altında kaşıma hareketi yapılır. 

 Sağ elin işaret ve başparmağı açık, öbür 

parmakları kapalı (L el). Bu, koklama 

işaretidir. Ardından sağ el, burundan karın 

hizasındaki yumruğun içine sokulur, bu da 

akaryakıt doldurma hareketidir. 
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MECBUR  MECLİS  MEKTUP 

 

 

 

 

 

 

  
  

Sağ el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, öbür 

parmaklar kapalıdır (T el), sağ el öne doğru 

hafifçe hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, düz, parmaklar 

birbirine bitişik, avuç içi kendinize bakacak 

şekilde, sağ el resimdeki gibi iki kez aşağı doğru 

hareket ettirilir.  

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sol el düz, avuç 

içi yukarıya bakacak şekilde, sağ el yumruk 

biçiminde, sol el avuç içine vurur. 

MELEK  MEME  MEMLEKET 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Her iki elin başparmakları birbirine değecek, 

avuç içleri kendinize bakacak şekilde eller 

resimdeki gibi tutulur ve parmaklar öne arkaya 

hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, ellerin parmak uçları 

vücuda değecek şekilde konur. 

 Sağ el, sol kola iki kez dokunarak hareket 

ettirilir. 
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MEMUR  MEMNUN OLMAK  MENDİL 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalı, işaret parmağı sağa sola sallanır. Bu 

kalem işaretidir. Ardından işaret parmağı ve 

başparmak birbirine dokunur ve öbür parmaklar 

kapalı şekilde el sağa sola hareket ettirilir. Bu 

hareket yazı yazmayı işaret etmektedir. 

 Her iki el karnın iki yanındayken orta parmaklar 

vücuda dokunur. 

 Sağ elin işaret parmağı, burnun sağ yanında, 

öbür parmaklar sol yanında olmak üzere 

parmak uçları burnun önünde birleştirilir. 

Burun silme hareketi yapılır. 

MENGENE  MENTEŞE  MERAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Her iki elin avuç içleri birbirine değecek 

şekilde birleştirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret parmağı ve 

orta parmak açık,  resimdeki gibi sağ el, sol ele 

değecek şekilde eller hareket ettirilir. 

 Sağ el düz, parmaklar açık, avuç içi yukarıya 

bakacak şekilde, serçe parmak göğse değer, el 

iki kez yukarı doğru hareket ettirilir. 
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MERASİM  MERCİMEK  MERDİVEN 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

Her iki elin avuç içleri karşıya bakacak şekilde, 

parmaklar kıvrık, sağ el karın hizasında, sol el 

göğüs hizasında bayrak ya da flama tutuyormuş 

gibi tutulur. 

 Her iki el göğüs hizasında, sol el yumruk, sağ el 

sol elin üzerinde, parmak uçları ile sağa hareket 

eder. Bu hareket turuncu işaretidir.  Sağ elin 

işaret ve başparmağının uçları birbirine değecek 

ve öbür üç parmak kapalı biçimde el sağ omuz 

hizasında tutulur. Bu hareket ise küçük olmasını 

işaret etmektedir. 

 Sağ elin işaret ve orta parmakları açık, öbür 

parmaklar kapalıdır. El, sağ göğüs hizasından 

sol omuz hizasına doğru parmaklar 

oynatılarak hareket ettirilir. 

MERHABA  MERMİ  MESAFE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Sağ el düz ve parmaklar birbirine bitişik başa 

değdirilir. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Parmak düz ve kıvrık şekilde hareket 

eder, ardından sağ işaret parmağı sol yumruğun 

içine sokulur. 

 Her iki el göğüs hizasında, başparmaklar açık, 

öbür parmaklar kapalı, başparmaklar birbirine 

değdirilir. Ardından sol el yerinde kalır, sağ el 

ileri götürülür. 
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MESAİ  MESAJ  MESCİT 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki elin işaret ve başparmakları açık, öbür 

parmakları kapalı, açık parmaklar göğüs 

hizasından aşağı doğru iki kez hareket ettirilir. 

 Her iki elin işaret ve başparmakları açık (V el), 

öbür parmakları kapalıdır. Açık parmaklar 

göğüs hizasından aşağı doğru iki kez hareket 

ettirilir. 

 Her iki el düz ve parmaklar açık, başparmaklar 

kulak memelerine konur. 

MESELA  MESLEK  METRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sağ el düz ve parmaklar açık, el göğüs 

hizasında daire çizer. 

 Sağ elin serçe ve başparmağı açık, öbür 

parmakları kapalıdır. Sol el, sağ elin bileğini 

tutacak şekilde sağ elin serçe parmağı bilekten 

çevrilir. 

 Her iki elin başparmakları açık, öbür 

parmaklar kapalı, başparmaklar birbirine 

değer ve sağa sola açılır. 
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METROBÜS  MEVLİT  MEVSİM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Her iki elin işaret parmakları açık, öbür 

parmaklar kapalıdır. Sağ ve sol elin işaret 

parmakları göğüs hizasında, yukarı doğru, ileri 

geri hareket ettirilir. 

 Her iki el düz, parmaklar birbirine bitişik, avuç 

içleri kendinize bakacak şekilde tutulur. 

 Sağ el sağ omuz hizasında, başparmak kapalı, 

öbür parmaklar açık (V el), avuç içi karşıya 

bakacak şekilde dört parmak gösterilir. 

Ardından her iki el göğüs hizasında, işaret ve 

orta parmak açık, öbür parmaklar kapalıdır. 

İşaret parmaklarının uçları birleştirilir. Bir M 

harfi oluşturulur. 

MEYDAN  MEYHANE  MEYVE 

 

 

 

 

 

 

 
   

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık, 

avuç içleri aşağıya bakacak şekilde eller 

ortadan yanlara doğru açılır. 

 Sağ el ağız hizasında, el yumruk, başparmak ve 

serçe parmak açıktır. Başparmak bir kez ağza 

götürülür. Bir içeceğin içildiği hayal edilebilir. 

 Ağız, sağ elin başparmağı ve öbür parmakları 

arasında kalacak şekilde aşağıya yukarıya 

hareket ettirilir. Her iki el göğüs hizasında 

düz, parmaklar birbirine bitişik, avuç içi 

kendinize bakacak şekilde sağ el sol elin 

üzerinde kendinize doğru hareket ettirilir. 
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MEZAR  MEZHEP  MEZUN 

 

 

 

     

 

 

 

 
 

Sağ elin avuç içi sola bakar, sol el açık ve avuç 

içi yukarıya bakar şekildedir. Sağ el, sol elin 

içine resimdeki gibi konur. 

 Sağ el açık, orta parmak ucu dişlere değdirilir. 

Devamında sağ elin iç kısmı, açık olan sol el 

üzerinde bilekten parmak uçlarına doğru itilir. 

 Sağ el açık bir şekilde sol el içine alındıktan 

sonra avuç içinden aşağı doğru çekilir. 

MISIR  MİDE  MİDYE 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ el düz bir şekilde, işaret parmağı ağız 

hizasına götürülür. Aşağıya yukarıya hareket 

ettirilir. 

 Sağ el düz bir şekilde parmak uçları mide 

üzerine dokundurulur. 

 Sağ ve sol elin avuç içleri parmaklar birbiri 

üzerine gelecek şekilde birleştirilir. 

Devamında serçe parmaklar birbirinden 

ayrılmadan başparmaklar tarafından hafifçe 

açılır.  
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MİKROP  MİKROSKOP  MİKSER 

 
 

 

 

 

 

 
  

Sağ el göğüs hizasında, parmaklar uçları 

kapatılıp açılır. 

 Sağ ve sol elin işaret ve başparmak uçları 

birbirine değecek şekilde kapatıldıktan sonra sağ 

göz önüne götürülür. Eller göz önünde içe doğru 

yarım daire hareket ettirilir. 

 Sağ el yumruk şeklinde, başparmak açık ve 

eğik, sol elin avuç içi göğse bakacak şekilde 

hafif kapalıdır. Sağ el, sol el üzerinde daire 

çizer.  

MİLLET  MİLLÎ  MİLYAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Her iki el açık ve avuç içleri aşağıya bakacak 

şekildedir. Sağ el, sol el üzerinden öne doğru 

hareket ettirilir. 

 Her iki elin işaret ve başparmakları açık, öbür 

parmaklar kapalıdır (C el), parmak uçları 

göğsün orta noktasına değdirildikten sonra sağa 

ve sola doğru çekilir. 

 Sağ elin işaret ve başparmak uçları birleşik, 

öbürleri açık, göğüs hizasında birkaç kez daire 

çizerek sağa doğru çekilir. 
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MİLYON  MİMAR  MİNARE 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Sağ el göğüs hizasında, avuç içi ve parmak 

uçları sola bakar şekilde, soldan sağa çekilirken 

parmak uçları birleşir. 

 Her iki elin işaret ve başparmak uçları birleşik, 

öbürleri açık, göğüs hizasında, birkaç kez ileri 

geri hareket ettirilir. 

 Her iki elin işaret ve serçe parmakları açık, 

öbürleri kapalı, yüzün sağ ve sol tarafından 

hafifçe aşağıya indirilir. 

MİNİBÜS  MİRAS  MİSAFİR 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sağ elin işaret parmağı açık ve yukarıyı 

gösterir, öbür parmaklar kapalı, omuz 

hizasındadır, el daire çizer. 

 Her iki elin göğüs hizasında, parmak uçları 

birleştikten sonra göğsün solundan yukarı doğru 

çekilirken el açılır. 

 

 

  

 Sağ elin serçe parmağı açık ve yukarıyı 

gösterir, öbür parmaklar kapalı, serçe 

parmağın iç kısmı çeneye dokunur. 
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MOBİLYA  MODA  MODEL 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Her iki elin serçe parmağı ve yüzük parmağı 

kapalı, öbürleri açık ve parmak uçları aşağıya 

bakacak şekilde göğüs hizasından aşağıya 

doğru hafifçe indirilir. 

 Sağ elin işaret ve orta parmağı açık (V el), 

öbürleri kapalı, göğsün önünde, sola sağa doğru 

hareket ettirilir. 

 Sağ el, başparmağı açık olan sol el avuç içine 

değdirilerek aşağı doğru çekilir. 

MOLA  MONT  MOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sol el göğüs hizasında, avuç içi yere bakar 

şekildedir. Sağ el açık, avuç içi sola bakar 

şekilde, sağ elin parmak uçları sol el avuç içine 

değdirilir. 

 Her iki elin işaret ve başparmakları açık, öbür 

parmaklar kapalı (C el), eller omuz hizasından 

göğüs hizasına oklardaki gibi indirilir. 

 Her iki elin işaret ve orta parmağı açık (V el), 

sol elin avuç içi göğse bakar. Sağ elin, avuç içi 

ön tarafa bakacak şekilde, sağ elin işaret 

parmağının ucu sol elin orta parmak ucuna 

dokundurularak ileri itilir. 
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MORAL  MOTOR  MOTORSİKLET 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Sağ el açık biçimde göğsün üzerine koyulur.  Sağ elin işaret parmağı açık ve ileriyi gösterir, 

öbür parmaklar kapalı, göğüs hizasında, el daire 

çizer. 

 Her iki el bir şey tutar gibi kapalı, bilekten 

aşağıya yukarıya çevrilir. 

MSN  MUAYENE  MUĞLA 

 

 

 

 

 

 

 
   

Her iki el açık ve avuç içleri göğse bakar 

şekilde, başparmakların sağ iç kısımları 

birbirine yapıştırıldıktan sonra her iki elin 

parmakları içeri dışarı hareket ettirilir. 

 Sağ elin parmak uçları birleşik, önce göğsün 

soluna, sonra sağına değdirilir. 

 Sağ elin parmak uçları birleşik, sol elin avuç 

içi aşağıya bakar şekildedir. Sağ el, sol elin 

bilek üzerine konulduktan sonra, sağ elin 

parmakları açılıp kapanır.  
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MUHASEBE  MUHTAR  MUM 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Her iki el açık ve avuç içleri yukarıya bakacak 

şekilde karın hizasında, serçe parmaklar karna 

değdirilir. 

 Sağ el yumruk biçiminde ve kıvrık, işaret 

parmağı öne doğru çıkarılmış biçimde ağza 

götürülür (T el). Devamında sağ el aynı şekilde 

mide hizasında, sol el avuç içine bastırılır. 

Mühür basıldığı hayal edilebilir. 

 Sağ elin işaret parmağı ağız hizasına 

getirilerek üflenir. 

MUSKA  MUSLUK  MUŞ 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

Sağ elin işaret ve orta parmak uçları (V el), sol 

elin açık olan işaret parmağı üzerine değdirilir. 

 Sağ el hafif kapalı, parmaklar uçları aşağıda, bir 

şeyi tutarak içerden dışarıya doğru daire çizer. 

 Her iki elin parmak uçları birleşik, sağ el sol 

elin parmak uçlarından aşağı doğru indirilir. 

Muzun kabuğunun soyulması hayal edilir. 
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MUŞAMBA  MUTFAK  MUTLU 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Sağ elin işaret ve orta parmakları açık (V el), 

öbür parmaklar kapalı, açık parmaklar boğaza 

değdirilerek aşağı doğru indirilir. Devamında 

açık olan sağ ve sol el göğüs hizasında sağa ve 

sola doğru çekilir. 

 Sağ elin parmak uçları birleşik, parmak uçları 

ağza götürülür. Devamında sağ el bileği, sol el 

bileğine vurulur. 

 Her iki el çene önünde, işaret ve başparmaklar 

birleşik, öbür parmaklar açık, sağa ve sola 

doğru çekilir. 

MUZ  MÜBAŞİR  MÜCADELE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Her iki elin parmak uçları birleşik, sağ el sol 

elin parmak uçlarından aşağı doğru indirilir. 

Muzun kabuğunun soyulması hayal edilir. 

 Her iki el omuz hizasında, işaret parmakları 

omuzu gösterecek şekilde tutulur. Omuzun iç 

kısımlarından ileri geri hareket ettirilir. 

Devamında açık olan sağ elin işaret parmağının 

dışı, ağzın sağ kenarına değdirilir. 

 Her iki el açık, parmak uçları yukarıya 

bakacak şekilde göğüs hizasında aşağıya 

yukarıya hareket ettirilir. 
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MÜDAFAA  MÜDÜR  MÜFETTİŞ 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Her iki el açık, göğsün önünde, daire çizer ve 

hareket ettirilir. 

 Sağ elin işaret ve orta parmağı birleşik, öbür 

parmaklar kapalı, burnun sağına değdirilir. 

Ardından sağ el göğüs hizasında, yumruk 

biçiminde başparmak açık ve yukarıyı gösterir 

şekilde el yukarı doğru hareket ettirilir. 

 Sağ elin işaret ve serçe parmakları açık, 

öbürleri kapalı, sol el açık ve avuç içi sağa 

bakar şekildedir. Sağ elin açık olan 

parmaklarının uçları sol elin içine 

döndürülerek dokundurulur. 

MÜFTÜ  MÜHÜR  MÜJDE 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sağ elin parmak uçları birleşik, başın üzerinde 

daire çizer. Devamında başparmak açık, el 

yumruk şekline getirildikten sonra el yukarı 

doğru kaldırılır. 

 Sol el açık, avuç içi yukarıya bakar şekildedir. 

Sağ el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, öbür 

parmaklar kapalıdır (T el). Sol elin avuç içine 

vurulur. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbürleri kapalı, 

göğüs hizasında daire çizer.  
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MÜKEMMEL  MÜNAKAŞA  MÜSAİT 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ el göğüs hizasında, işaret ve başparmakları 

birleşik, öne doğru itilir. 

 Her iki elin serçe parmakları açık, öbür 

parmakları kapalı, eller göğüs hizasında tutulur. 

Serçe parmaklar göğüs hizasında öne ve göğse 

doğru hareket ettirilir. 

 Her iki el çene önünde, işaret ve 

başparmakları birleşik, sağa ve sola doğru 

çekilir. 

MÜSLÜMAN  MÜSTEŞAR  MÜŞTERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sağ el yumruk şeklinde, başparmak ve işaret 

parmağı bir şey tutar gibi yanağa bastırılır. 

 Her iki el düz, kıvrık, avuç içi omuza bakar 

şekilde öne arkaya sallanır. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret ve 

başparmakları birleşik, parmak uçları birbirine 

bakar şekilde, sağ el sol elin üzerine 

getirildikten sonra sağ el yukarıya, sol el 

aşağıya çekilir. Devamında parmak uçları 

birleştirilmiş, sağ ve sol el göğüs önünde öne 

arkaya hareket ettirilir. 
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MÜZE  MÜZİK  

 
 

 

 

 

 

 

Her iki el göğüs hizasında, işaret ve orta 

parmak açık, öbür parmaklar kapalıdır (V el). 

İşaret parmaklarının uçları birleştirilir. Bir M 

harfi oluşturulur. Ardından sağ elin avuç içi ve 

parmak uçları ön tarafı gösterecek şekilde 

göğüs hizasında daire çizer. 

 Sağ el yumruk yapılarak ağza götürülür. Ağız 

önünde sağa sola hareket ettirilir. 
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N  NABIZ  NAFAKA 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasında, sol elin işaret 

parmağı ve orta parmak açıktır (V el). Sağ elin 

işaret parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır. 

İşaret parmakları birbirine dokundurulur. N 

harfi oluşturulur. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret ve 

orta parmak uçları sol bileğe konur. 

 Her iki el göğüs hizasında, sağ el sol avuç 

içine iki kez vurulur. Ardından sağ elin 

parmakları kendinize doğru hareket ettirilerek 

Gel işareti yapılır. 

NAKIŞ  NAKİL  NAMAZ 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasında, sağ elin işaret ve 

başparmağı birbirine değecek biçimde, sol elin 

üzerinden yukarı doğru dikiş dikme işareti 

yapılır. 

 Sağ el sol omuz hizasında, sol el sol bel 

hizasındadır. İşaret ve başparmaklar birleşik, 

eller sağa doğru hareket ettirilir. Bir şeyin 

yerinin değiştirilmesi hayal edilebilir. 

 Her iki el düz ve parmaklar açık, başparmaklar 

kulaklara dokunur.  
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NAMUS  NANE  NAR 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Sağ el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, öbür 

parmaklar kapalıdır (T el).  Sağ el sağ yanağa 

konur. 

 Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, öbür 

parmaklar kapalı (V el), burnun önünden sağa 

doğru hareket ettirilerek çekilir. Ardından sağ 

elin parmak uçları birbirine değecek şekilde 

sürtülür. 

 Her iki el göğüs hizasında, parmak uçları 

birbirine değecek şekilde yuvarlak olduğu 

işaret edilir. Ardından sol el düz, kıvrık, sağ el 

sol el üzerinde, işaret ve başparmağı bitişik, 

öbür parmaklar açık, avuç içinden ağza doğru 

hareket ettirilir. Nar tanesinin yenmesi hayal 

edilebilir. 

NASIL?  NASILSIN?  NAYLON 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Her iki el göğüs hizasında, avuç içleri aşağıya 

bakacak şekilde ortaya doğru getirilirken avuç 

içleri yukarıya bakacak şekilde çevrilir. 

 Sağ el göğüs hizasında, avuç içleri aşağıya 

bakacak şekilde ortaya doğru getirilirken avuç 

içi yukarıya bakacak şekilde çevrilir. 

 Sağ elin işaret parmağı ve orta parmak açık, 

öbür parmaklar kapalıdır (V el). Açık 

parmaklar boğazdan aşağı doğru indirilir. 
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NAZAR  NAZLANMAK  NE İŞ YAPIYORSUN? 

 

 

 

 

 

 

 

     

Her iki elin işaret ve orta parmağı açık, öbür 

parmaklar kapalı (V el), eller üst üste konarak 

parmaklar hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları ve 

başparmaklar birbirine dokunacak şekilde, eller 

ters yönde ileri geri hareket ederken omuzlar da 

eller gibi ileri geri hareket ettirilir.  

 Sağ elin avuç içi yukarıya bakacak şekilde 

yana doğru kaldırılır. Ardından sağ el yumruk 

biçiminde, işaret parmağı öne doğru çıkıntılı 

ve başparmakla bitişik, öbür parmaklar 

kapalıdır (T el). Daire çizer. Son olarak sağ el 

(T el) aşağı doğru indirilir. 

NE?  NEDEN?  NEFRET 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Her iki elin işaret ve orta parmakları birbirine 

dokunacak şekilde, birbirinin içinden iki kenara 

çekilir. Ardından her iki elin avuç içleri 

yukarıya bakacak şekilde yanlara doğru açılır. 

 Her iki el göğüs hizasında, sağ el sol elin 

üzerinde sola sağa hareket eder. 

 Sağ el düz ve avuç içi kendimize bakacak 

şekilde avuç içi burna dokundurulur. Ardından 

el yukarı doğru çıkarılır. 
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NEHİR  NEREDE?  NEREYE? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sağ elin yumruğu, başparmak açık, ağza 

götürülür. Ardından her iki el düz ve serçe 

parmaklar birbirine bitişik, öne doğru hareket 

ettirilir. 

 Her iki elin işaret ve başparmağı açık, öbür 

parmaklar kapalı (C el) biçimde, eller göğüs 

hizasından karın hizasına indirilir. 

 Her iki elin işaret ve başparmağı açık, öbür 

parmaklar kapalı (C el)  biçimde, eller göğüs 

hizasından karın hizasına indirilir. 

NEVŞEHİR  NEZLE  NİÇİN? 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Sol elin işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Sağ el açık, kıvrık, sol elin 

üzerindedir.  

 Sağ elin işaret parmağı burnun sağ yanında, 

başparmak sol yanında olmak üzere parmak 

uçları burnun altında birleştirilir. Burnun akması 

hayal edilebilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, sağ el sol elin 

üzerinde ileri geri hareket eder. 
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NİĞDE  NİKAH  NİNE 

 

 

 

  

 

 

 

  

Sağ elin işaret parmağı ağzın önünde yukarıya 

aşağıya çevrilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, yumruk, 

başparmaklar açıktır. Başparmak uçları birbirine 

dokunur. Ardından sağ elin, yumruğu, sol elin 

avuç içine vurulur. 

 Sağ el düz, kıvrık, parmak uçları sağ yanağa 

kademeli dokunarak yukarı doğru hareket 

eder. 

NİŞAN  NOHUT  NOKTA (.) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Sağ el göğüs hizasında, başparmak sol el yüzük 

parmağının eklem yerine dokunur.  

 Her iki el göğüs hizasında, sağ elin işaret 

parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır. Sol el 

yumruktur. Sağ işaret parmağı resimdeki gibi 

sol el üzerindeki boğumlara dokunur. 

 Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı açık, 

öbür parmaklar kapalıdır. İşaret parmağı 

ileriye hareket ettirilir. 
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NORMAL  NORVEÇ  NOT 

  

 

 

 

 

 
 

 

Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı açık, 

öbür parmaklar kapalıdır. İşaret parmağı koltuk 

altından yukarı doğru hareket ettirilir. Ardından 

sağ el düz, avuç içi aşağıya bakacak şekilde el 

bilekten çevrilerek sallanır. 

 Her iki el sol göğüs hizasında, sağ el sol elin 

üzerinden parmak uçlarına doğru süpürür gibi 

hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, sağ elin serçe 

parmağı sol avucun içine konur. 

NOTER  NÖBETÇİ  NUMARA 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Sağ işaret parmağı kulak hizasından 

aşağı doğru hareket ettirilir. Ardından açık 

işaret parmağı, sol avuç içinde bilekten parmak 

uçlarına doğru iki kez konur. 

 Sağ el sol kol üstünde, işaret parmağı ve orta 

parmak açık (V el), soldan sağa doğru çekilir. 

Nöbetçinin koluna takılan bant işaret 

edilmektedir. 

 Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, öbür 

parmaklar kapalıdır (V el). Açık parmaklar 

çenenin altında hareket ettirilir. 
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NÜFUS CÜZDANI  

 
 

 

Her iki el göğüs hizasında, sağ elin işaret ve 

başparmağı açık, öbür parmakları kapalıdır (C 

el). Sol elin işaret parmağı açık, öbür 

parmakları kapalıdır. Sağ elin işaret parmağı, 

sol elin işaret parmağının üzerine konur. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin baş harfleri işaret 

edilmektedir. 
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O  OBUR  OCAK (AY) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı ve 

başparmak birbirine dokunacak şekilde, öbür 

parmaklar açıktır. 

 Her iki el göğüs hizasında, parmak uçları 

birbirine dokunacak şekilde sağ el ağza 

götürülürken sol el aşağıya indirilir. Bu hareket 

eller değiştirilerek tekrarlanır. 

 Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı ve 

başparmak birbirine bitişik, öbür parmaklar 

açıktır. Sağ el bilekten sağa sola çevrilir. 

OCAK  ODA  OFSAYT 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Sağ el karın hizasında, sol el omuz hizasında, 

her iki elin bütün parmakları açık, kıvrık ve 

avuç içleri yukarıya bakacak şekilde eller yer 

değiştirir. Bu hareket tekrarlanır. 

 Her iki el karın hizasında, düz, avuç içleri 

birbirine bakacak şekildedir. Ardından avuç 

içleri kendinize bakar, eller resimdeki gibi 

aralıklı tutulur. 

 Her iki el göğüs hizasında, başparmaklar açık, 

öbür parmaklar kapalı, sol el sabit, sağ el öne 

doğru hareket ettirilir. 
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OH OLSUN!  OK  OKEY 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sağ el göğüs hizasında, düz ve parmaklar 

birbirine bitişik, sağ el kalp hizasından aşağı 

doğru çekilir. Ardından her iki el karnın sol 

tarafında, yumruk, sağ el sol elin üzerine 

gelecek şekilde birbirine vurulur. 

 Her iki el göğüs hizasından sağ el sağ omuza, 

sol el öne doğru uzatılır. Eller yumruk 

biçiminde, işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve 

başparmakla bitişik, öbür parmaklar kapalıdır 

(T el). Ardından her iki elin başparmağı ve 

işaret parmağı açılır. Bu, bir okun gerilmesi ve 

atılması işaretidir. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret parmağı ve 

orta parmak açık, birbirine bitişik, öbür 

parmaklar kapalı, eller aşağı doğru birkaç kez 

indirilir. Okey taşlarının dizilmesi işaret 

edilmektedir. 

OKŞAMAK  OKUL  OKUMAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Her iki el göğüs hizasında, düz, parmaklar 

birbirine bitişik, avuç içleri aşağıya bakacak 

şekilde, sağ el sol elin üzerinde iki kez yatay 

şekilde hareket eder. 

 Sağ el ağız hizasında, düz, parmaklar bitişik, 

avuç içi kendinize bakacak şekilde sağ el öne 

arkaya hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, avuç içi kendinize 

bakacak şekilde, eller aynı anda sağa ve sola 

götürülür. 
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OLABİLİR  OLAY  OLİMPİYAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sağ el göğüs hizasında, düz, avuç içi aşağıya 

bakacak şekilde el bilekten çevrilerek sallanır. 

 Her iki el göğüs hizasında, düz, avuç içleri sağa 

eğimli bakacak şekilde eller birbirinin 

çevresinin döndürülür. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret parmağı ve 

başparmak birbirine değecek şekilde tutulur; 

öbür parmaklar açıktır. İki elin parmakları 

resimdeki gibi birbirinin içinden geçirilir. 

Ardından eller değiştirilerek hareket 

tekrarlanır. 

OLMAZ  OLTA  OLUR 

 
 

 

 

 

 

 

  

Sağ el çene hizasında, el düz ve kıvrık, çeneden 

öne doğru getirilirken; el düz, avuç içi 

kendinize bakacak duruma gelir. 

 Sağ el sağ omuz üzerinde, sol el sağ göğüs 

hizasında, eller yumruk biçiminde, işaret 

parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla 

bitişik, öbür parmaklar kapalıdır (T el). Her iki 

el ileriye doğru atılır. Bu, olta atma hareketidir. 

 Sağ el göğüs hizasında, avuç içi yukarıya 

bakacak şekilde, parmaklar kıvrık, el aşağıya 

doğru indirilirken parmak uçları birbirine 

değecek şekilde birleştirilir. 
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OMUZ  ON ALTI  ON BEŞ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Sağ el sağ omuz hizasında, parmaklar kıvrık, 

parmak uçları omuza vurulur. 

 Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı açık, 

öbür parmakları kapalı, işaret parmağı sağa sola 

sallanır. Ardından sağ elin başparmağı açık, 

kıvrık, öbür parmaklar kapalı, altı işareti yapılır. 

 Sağ el göğüs hizasında, başparmak ve orta 

parmak birbirine değer, öbür parmaklar 

açıktır. Birbirine değen parmaklar ile fiske 

atılır. Bu hareket iki kez tekrarlanır. 

ON BİR  ON DOKUZ  ON DÖRT 

 

 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sağ el göğüs hizasında, başparmak ve işaret 

parmağı açık (C el), parmaklar iki kez birbirine 

değdirilir. 

 Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı açık, 

öbür parmaklar kapalı, işaret parmağı sağa sola 

sallanır. Bu, on işaretidir. Ardından işaret 

parmağı kıvrılır. Dokuz işaretidir. 

 Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı ve 

serçe parmak açık, öbür parmakların uçları 

resimdeki gibidir. Parmaklar aşağı doğru iki 

kez hareket ettirilir. 
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ON İKİ  ON SEKİZ  ON ÜÇ 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

   

Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı açık, 

öbür parmaklar kapalı, işaret parmağı sağa sola 

sallanır. Ardından işaret parmağı ve orta 

parmak açık, öbür parmaklar kapalı (V el), el 

öne doğru çıkarılır. 

 Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı açık, 

öbür parmaklar kapalı, işaret parmağı sağa sola 

sallanır. Ardından başparmak, işaret parmağı ve 

orta parmak açık, kıvrık, öbür parmaklar kapalı, 

el aşağı doğru indirilir. 

 Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı açık, 

öbür parmaklar kapalı, işaret parmağı sağa 

sola sallanır. Ardından başparmak, işaret 

parmağı ve orta parmak açık, öbür parmaklar 

kapalı, el öne doğru çıkarılır. 

ON YEDİ  ON  ONAY 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı açık, 

öbür parmaklar kapalı, işaret parmağı sağa sola 

sallanır. Ardından işaret parmağı ve orta 

parmak açık, birleşik ve yukarı doğru çıkarılır. 

 Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı açık, 

öbür parmaklar kapalı, işaret parmağı sağa sola 

sallanır. 

 Her iki el göğüs hizasında, sağ el yumruk, 

başparmak açık, sağ el sol elin avuç içine 

konur.  
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ONLAR  OPERASYON  ORAK 

 

 

 

 

 

 

    
Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı açık, 

öbür parmaklar kapalı, işaret parmağı iki kez 

öne doğru götürülür. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret parmağı ve 

başparmak açık (C el), kıvrık, öbür parmaklar 

kapalı, eller öne doğru çıkarılır. 

 Her iki el göğüs hizasında, sol el yumruk, sağ 

elin işaret parmağı açık, kıvrık, öbür 

parmaklar kapalı, sağ el sağdan sola hareket 

ettirilir. Tutulan bir şeyin orakla kesilmesi 

işaret edilmektedir. 

ORALET  ORAN  ORDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sağ el ağız hizasında, işaret parmağı açık, öbür 

parmaklar kapalı, işaret parmağı ağzın sağına 

ardından yanağa dokunur. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. İşaret parmağı başın sağ kısmından 

göğsün ortasına indirilir. Oran simgesi işaret 

edilmektedir. 

 Sağ el sol göğüs hizasında, yumruk, 

başparmak açık, el soldan sağa geçirilir. 
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ORGANİZASYON  ORMAN  ORTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Her iki el karın hizasında, işaret parmakları 

açık, öbür parmaklar kapalı, işaret parmakları 

yarım daire çizerek tam daire oluşturulur. 

 Her iki el göğüs hizasında, avuç içleri yukarıya 

bakacak şekilde, biri aşağıya inerken biri 

yukarıya çıkar. Bu hareket tekrarlanır. 

 Her iki el göğüs hizasında, sağ elin orta 

parmağı aşağıya bakacak şekildedir. Sol elin 

düz, sağ el orta parmağı avuç içine konur.  

ORTAK  ORTAOKUL  ORUÇ 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları 

açık, öbür parmaklar kapalıdır. Sağ işaret 

parmağı, sol işaret parmağının üzerinde ileri 

geri sürülür. 

 Sağ el sağ omuz hizasında, sağ işaret parmağı 

ve başparmak birleşiktir. El kısa hareketlerle 

öne arkaya sallanır. Ardından sağ el ağız 

hizasında, düz, parmaklar bitişik, avuç içi 

kendinize bakacak şekilde el ileri geri sallanır. 

 Sağ el düz, avuç içi kendinize bakacak şekilde 

el ağzın sağ tarafından sol tarafa doğru hareket 

ettirilir. Ağzın kapalı olduğu, bir şey 

yenemeyeceği işaret edilmektedir. 
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OSMANLI  OT  OTEL 

 

 

 

 

 

 

    

Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalı, el sağ gözün altına konur. Ardından her 

iki işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Parmaklar birbirinin üzerinden 

geçecek şekilde hareket edilir.  

 Sağ el göğüs hizasında, avuç içi sola bakacak 

şekilde, parmaklar kıvrık, el sola doğru hareket 

ederken parmaklar kapanır. Ot yolma hareketi 

yapılır. 

 Her iki el göğüs hizasında, sol elin işaret ve 

başparmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır. 

Sağ elin işaret parmağı sol elin açık 

parmakları üzerinde hareket eder.  

OTOBÜS  OTOMATİK  OTURMAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Her iki el sağ omuz hizasında, avuç içleri 

birbirine bakacak şekilde, parmaklar kıvrık, 

eller öne doğru hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, yumruk, 

başparmaklar açık, bir el öne doğru gelirken 

öbür el geri gelir, hareket tekrarlanır. 

 Her iki el göğüs hizasında, orta parmak ve 

işaret parmağı ile başparmak açık, kıvrık, el 

bileklerden hareket eder. Bilekler aşağıya 

inerken eller yukarı doğru kalkar. 
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OTUZ  OVA  OY 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Sağ elin işaret parmağı, başparmağı ve orta 

parmağı açık, öbür parmaklar kapalı, el sağa 

sola sallanır. 

 Her iki el göğüs hizasında, düz, parmak uçları 

birbirine ve avuç içleri aşağıya bakacak şekilde 

eller yanlara doğru açılır. 

 Her iki el göğüs hizasında, açık, düz; sağ el, 

sol elin başparmağı ve öbür parmakları 

arasından aşağı doğru hareket ettirilir.  

OYUN  

 

 

 

 

Her iki el göğüs hizasında, eller yumruk, serçe 

parmakları ve başparmaklar açıktır. Açık 

parmaklar sağa sola hareket ettirilir. 
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Ö  ÖDEMEK  ÖDEŞMEK 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasında, sol elin işaret ve 

başparmağı birbirine bitişik, avuç içi karşıya 

bakacak şekildedir. Sağ el, sol elin üzerinde 

sağa sola nokta koyar gibi şıklatılır. 

 Her iki el göğüs hizasında, sağ el yumruk 

biçiminde, işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve 

başparmakla bitişik, öbür parmaklar kapalıdır 

(T el). Sağ el sol avuç içine tek hareketle 

konur. 

 Her iki el göğüs hizasında, yumruk, baş ve 

serçe parmaklar açık, öbür parmaklar kapalı, 

eller ters yönlere hareket ettirilerek dirseklere 

kadar götürülür. 

ÖDEV  ÖDÜNÇ  ÖFKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Her iki el göğüs hizasında, sağ elin işaret ve 

başparmağı birbirine bitişik, avuç içi karşıya 

bakacak şekildedir. Sol el, sağ elin üzerinde 

sağa sola nokta koyar gibi şıklatılır. 

 Sağ elin serçe parmağı açık, öbür parmakları 

kapalı, açık parmak çeneye değdirilir.  

 Sağ elin parmak uçları birbirine değecek 

şekilde el karın üzerinde daire çizer. 
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ÖĞLE  ÖĞRENCİ  ÖĞRENMEK 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, öbür 

parmakları kapalıdır (V el). İşaret parmağı 

burnun üzerine değdirilerek aşağı doğru 

indirilir. 

 Sağ elin işaret ve başparmağı açık, uçları 

yukarıya bakacak şekilde, öbür parmaklar 

kapalı (C el), el göğsün ortasına konur. 

 Her iki el sol omuz hizasında, parmak uçları 

birbirine değecek şekilde eller kendinize 

doğru açılır kapanır. 

ÖĞRETMEK  ÖĞRETMEN  ÖĞÜT 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasında, parmak uçları 

birbirine değecek şekilde, eller karşıya doğru 

açılır kapanır. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalı, işaret parmağı öne doğru sallanır. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret parmağı 

açık, öbür parmaklar kapalı, işaret parmakları 

sağa sola sallanır. 



 

220 

ÖKSÜRMEK  ÖKSÜZ  ÖKÜZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ el ağız hizasında, açık, düz, parmaklar 

birbirine bitişik, vücut öne doğru hareket 

ederken öksürür gibi yapılır. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalı, işaret parmağı alında, öne doğru 

resimdeki gibi çevrilir. Ardından avuç içi 

kendinize bakacak şekilde aşağı doğru indirilir. 

 Her iki elin baş ve serçe parmağı açık, öbür 

parmakları kapalı, başın iki kısmına konur. 

ÖLÇMEK  ÖLMEK  ÖN 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki el göğüs hizasında, işaret ve başparmak 

uçları birleşik, öbürleri açık, göğüs hizasında 

birkaç kez ileri geri hareket ettirilir.  

 Sağ elin işaret parmağı ve orta parmağı açık, 

öbür parmaklar kapalıdır (V el). Sağ elin avuç 

içi yukarıya bakarken aşağıya bakacak şekilde 

çevrilir. 

 Sağ el göğüs hizasında, açık, el vücuda 

değecek şekilde aşağıya yukarıya hareket 

ettirilir. 
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ÖNCE  ÖNEMLİ  ÖNLÜK 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Sağ el açık, düz, parmaklar birbirine bitişik, 

avuç içi arkaya bakacak şekilde, el arkaya 

doğru hareket ettirilir. 

 Sağ el yumruk, başparmak açık, el sağa sola 

hareket ettirilerek geriye doğru çekilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, açık, avuç içleri 

vücuda değecek şekilde aşağı doğru indirilir. 

Ardından her iki elin başparmağı ve işaret 

parmağı açık (C el), uçları yukarıya bakacak 

şekilde resimdeki gibi konur. 

ÖPMEK  ÖPÜŞMEK  ÖRDEK 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

Sağ elin parmak uçları birbirine değecek 

şekilde tutulur ve parmak uçları sağ yanağa 

konur. 

 Her iki el göğüs hizasında, bütün parmak uçları 

birbirine değerek eller ters yönde öne arkaya 

çevrilir. 

 Sağ elin işaret ve başparmağı açık, öbür 

parmakları kapalıdır. El burun hizasından öne 

doğru, açık parmaklar kapanacak şekilde 

getirilir. Ardından her iki el açık ve iki yanda, 

biri aşağıya inerken öbür yukarıya çıkacak 

şekilde hareket ettirilir. Ördeğin gagası ve 

yürümesi işaret edilmektedir. 
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ÖRGÜT  ÖRNEK  ÖRÜMCEK 

   

 

 

 

 

     

Her iki el göğüs hizasında, sol el yumruk; sağ 

elin işaret parmağı açık kıvrık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Sağ el sol elin altında dairesel 

hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları ve 

orta parmakları açık ve bitişik, öbür parmaklar 

kapalıdır. Sağ el, sol elin açık parmakları 

üzerinden kendinize doğru çekilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, sağ el işaret 

parmağı ve orta parmak açık, kıvrık, öbür 

parmaklar kapalıdır. Sağ el açık düz, sağ el 

parmakları sol avuç içinde öne arkaya hareket 

ettirilir. 

ÖVMEK  ÖZ  ÖZEL 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Sol el açık, düz ve avuç içi yukarıya bakacak 

biçimde karın hizasında; sağ el açık, parmaklar 

aşağıya sarkıtılmış şekilde yukarı doğru 

çekilirken parmak uçları birleştirilir. 

 Sağ el göğüs hizasında, parmaklar kıvrık, avuç 

içi kendinize bakacak şekilde göğsün ortasına 

konur. 

 Sağ el baş ve işaret parmağı açık, kıvrık, öbür 

parmakları kapalıdır (C el). El göğsün 

sağından aşağı doğru iki kez indirilir. 
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ÖZLEMEK  ÖZÜR DİLEMEK  ÖZÜRLÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ elin işaret ve başparmağı sağ yanağın 

önünde birleştirilerek öne doğru çekilir. 

 Her iki el düz, avuç içleri birbirine bakacak 

şekilde birleştirilir. 

 Her iki el açık, avuç içi vücuda bakacak 

şekilde bir el aşağıya inerken öbür el yukarıya 

çıkar. Bu hareket tekrarlanır. 
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P  PADİŞAH  PAHALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı açık; 

orta parmak kıvrık ve işaret parmağına 

yaslanmış şekilde, öbür parmaklar kapalıdır. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, kıvrık, öbür 

parmaklar kapalıdır. İşaret parmağı burnun 

üzerine konur. 

 Sağ el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, öbür 

parmaklar kapalıdır (T el). Ardından el göğüs 

hizasında avuç içi sola bakacak şekilde açılır. 

 

PAKET  PAKİSTAN  PALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Her iki el karın hizasında, açık düz ve avuç 

içleri birbirine bakacak şekilde eller aşağı 

doğru indirilir. Ardından her iki el açık düz ve 

avuç içleri göğsümüze bakacak şekilde 

resimdeki gibi tutulur.  

 Sağ elin işaret ve başparmağı açık, öbür 

parmakları kapalıdır. Açık parmaklar burnun 

sağ tarafını tutar. 

 Her iki el göğüs hizasında, yumruk biçiminde 

işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve 

başparmakla bitişik, öbür parmaklar kapalıdır 

(T el). Ellerin üstleri birbirine bakacak şekilde 

omuzların altından öne doğru getirilir ve 

göğüs hizasından karın hizasına doğru 

indirilir. Bir ceketin giyildiği hayal edilebilir. 
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PALYAÇO  PAMUK  PANTOLON 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Sağ el burun önünde parmaklar açık ve 

kıvrıktır. Palyaçonun burnu işaret edilmektedir. 

 Her iki el göğüs hizasında, sol elin bütün 

parmaklarının uçları ortada birleşmiş biçimde, 

sağ el sol elin parmaklarına dokunarak parmak 

uçlarına doğru çekme hareketi yapılır. Aynı 

hareket eller değiştirerek tekrarlanır. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalı; sol el yumruk ve dirsekten kıvrılmıştır. 

İşaret parmağı, sol kolun üstünde aşağıya 

yukarıya hareket ettirilir. 

PAPAĞAN  PAPATYA  PAPAZ 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ el işaret parmağı ve başparmak kapanıp 

açılır, öbür parmaklar kapalıdır. Bu hareket 

papağanın gagasını işaret etmektedir. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret parmağı ve 

orta parmaklar bitişiktir. Sağ el sol eldeki bir 

çiçekten yaprak kopartır gibi hareket ettirilir. 

 Sağ el bütün parmakların uçları ortada 

birleşmiş biçimde, önce alna sonra sol omza 

ve sağ omza konur. Ardından sağ el çenenin 

altından göğse doğru indirilir. 
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PARA BOZDURMAK  PARA  PARALEL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sağ el göğüs hizasında, işaret ve başparmağı 

birbirine sürtülür, öbür parmaklar kapalıdır. 

Ardından her iki el göğüs hizasında, açık düz, 

sol el avuç içi kendinize bakacak; sağ el avuç 

içi sola bakacak şekildedir. Sağ el, sol el 

üzerine konur ve aşağı doğru çekilir. 

 Sağ el göğüs hizasında, işaret ve başparmağı 

birbirine sürtülür, öbür parmaklar kapalıdır. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları 

açık, öbür parmaklar kapalıdır. Sağ elin işaret 

parmağı sol elin işaret parmağı üzerine 

getirildikten sonra iki yana açılır. 

PARANTEZ  PARAŞÜT  PARK 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları 

açık, öbür parmaklar kapalıdır. İşaret 

parmakları göğüs hizasından aşağıya yanlara 

yay şeklinde indirilir. 

 Sağ elin işaret parmağı ile sol el resimdeki gibi 

tutulur. Eller aynı şekilde yavaşça aşağıya 

indirilir.  

 Her iki el omuzların üzerinde, elin parmakları 

açık ve avuç içleri arkaya doğru bakar. Eller 

öne arkaya sallanır. 
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PARMAK  PAS  PASAPORT 

  

 

  

 

  

Her iki el göğüs hizasında, sol el düz ve 

parmaklar açıktır. Sağ el, sol elin yüzük 

parmağını ucundan tutar. 

 Her iki el göğüs hizasında, sağ elin işaret ve 

orta parmağı açıktır (V el). Sağ elin parmak 

uçları, sol elin işaret parmağının üzerine konur. 

 Her iki el göğüs hizasında, düz ve serçe 

parmaklar ayrılmadan eller yanlara doğru 

açılır. Ardından her iki el göğüs hizasında 

iken, sağ el yumruk biçiminde sol avuç içine 

tek hareketle konur. 

PASO  PASPAS  PASTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık, düz 

ve avuç içi karşıya bakacak şekildedir. Sol el 

avuç içi aşağıya bakacak şekilde; sağ el sol elin 

üzerine konur. 

 Her iki el göğüs hizasında, eller yumruk 

biçiminde sola, öne doğru hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları 

açık, öbür parmaklar kapalıdır. Ellerin işaret 

parmakları aynı yönde sağa sola hareket 

ettirilir. 
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PASTIRMA  PATATES  PATLICAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el açık, düz 

ve avuç içi ile sol yumruğun üzerinden öne 

doğru hareket ettirilir. Pastırma kesme hayal 

edilebilir. 

 Sağ elin parmakları açık kıvrık, el sağ yanakta 

ileri geri hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, açık düzdür. Sol el 

avuç içi yukarıya bakacak; sağ el avuç içi sola 

bakacak şekildedir. Sağ el sol el üzerine konur 

ve göğse doğru çekilir. 

PAZAR (GÜN)  PAZARCI  PAZARTESİ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Her iki elin işaret ve orta parmakları açık, öbür 

parmakları kapalıdır. Ellerin açık parmakları 

birbirinin üzerine vurur. 

 Sağ el düz avuç içi sola bakacak şekilde el 

ağzın sol tarafına konur. Ardından her iki el 

göğüs hizasında, bütün parmak uçları birbirine 

değecek şekilde tutulur ve her iki el parmak 

uçları zıt yönde öne arkaya doğru hareket 

ettirilir. 

 Sağ elin işaret ve orta parmağı bitişik öbür 

parmaklar açık, el sağ göğüs hizasında, 

aşağıya yukarıya hareket ettirilir. 
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PEHLİVAN  PEKMEZ  PEMBE 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Her iki el omuzlar üzerinde, eller açık düzdür. 

Bir el yukarıya çıkarken öbür el aşağıya inecek 

şekilde iki şer kez hareket ettirilir. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalıdır. Sağ el, sol düz elin avuç içinden ağız 

hizasına çıkarılır. 

 Sağ el açık düz, el sağ yanağa değdirilir. 

PENALTI  PENCERE  PENSE 

 

 

 

 
     

 

 

 

 
 

Sağ el göğüs hizasında, orta parmak açık, işaret 

parmağı kıvrık ve orta parmak üzerinde öbür 

parmaklar kapalıdır. P harfi yapılır. 

 Sağ el göğüs hizasında, başparmak ve orta 

parmak birbirine değecek biçimdedir. Öbür 

parmaklar açıktır. Birbirine değen parmaklar 

sol el avuç içine iki kez fiske atar.  

 Sağ el göğüs hizasında, avuç içi aşağıya 

bakacak şekilde, başparmak açık, öbür 

parmaklar kıvrılır. Devamında parmaklar avuç 

içine doğru kapanıp açılır. 
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PERDE  PERGEL  PERŞEMBE 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Sağ el yumruk biçiminde işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, öbür 

parmaklar kapalıdır (T el). El başın sağ üst 

kısmından sola doğru getirilir. 

 Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, öbür 

parmakları kapalı (V el), açık parmaklar 

resimdeki gibi sol avuç içine konur ve sağa 

doğru çevrilir. 

 Sağ elin işaret ve başparmağı açık, öbür 

parmakları kapalıdır. Başparmağın ucu burnun 

ucuna değdirilir. 

PEŞİN  PETROL  PEYGAMBER 

  

 

 

    

 

 

 

 

Her iki el göğüs hizasında, sağ el yumruk 

biçiminde, işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve 

başparmakla bitişik, öbür parmaklar kapalıdır 

(T el). Sağ el sol avuç içine tek hareketle 

konur. 

 

 Sağ elin işaret ve başparmağı açık, öbür 

parmakları kapalıdır. Sağ elin işaret parmağı 

burna değdirildikten sonra karın hizasındaki sol 

yumruğun içine sokulur. 

 Sağ el sol göğüs hizasında, orta parmak açık, 

işaret parmağı kıvrık ve orta parmak üzerinde 

(P harf) öbür parmaklar kapalı şekilde el sol 

göğüs ten sağ göğüs hizasına getirilir. 
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PIRASA  PİKNİK  PİL 

  

 

 

 

 

 

 

  

Sağ el göğüs hizasında, orta parmak açık, işaret 

parmağı kıvrık, öbür parmaklar kapalıdır. Sol el 

düz biçimde iken sağ el kesme işareti yapar. Bu 

hareket birkaç kez tekrarlanır. 

 Her iki el açık, düz ve avuç içleri kendinize 

bakacak şekilde, eller öne arkaya sallanır. 

 Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, öbür 

parmakları kapalıdır. Açık parmaklar çeneden 

yukarı doğru hareket ettirilir. 

PİLAV  PİRİNÇ  PİS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Sağ elin parmakları açık, kıvrık, el sağ 

yanaktan yukarıya kulağa doğru hareket 

ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, avuç içleri ve 

bilekler birbirine bakacak şekilde sağ elin 

parmak uçları sol elin avuç içinde ileri geri 

hareket ettirilir. 

 Sağ elin serçe parmağı hariç öbür parmaklar 

kapalı, serçeparmak göğsün önünden aşağı 

doğru sallanır.  
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PİŞİRMEK  PİŞMAN  PİYANGO 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Sol el karın hizasında, sağ el omuz hizasında, 

her iki elin bütün parmakları açık, kıvrık ve 

avuç içleri yukarıya bakacak şekilde eller yer 

değiştirir bu hareket tekrarlanır. 

 Sağ el yumruk, başın sağ kısmına iki kez 

vurulur. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret 

ve başparmak uçları birbirine değecek şekilde; 

sağ elin işaret ve başparmağı ile sol elin 

parmak uçlarından yukarı doğru çekme 

hareketi yapılır. 

PLAKET  PLAN  POLİS 

 

 

 

 

 

 

     
 

 
 

Her iki el göğüs hizasında, avuç içleri birbirine 

bakacak şekilde bilekler birbirine bitişik eller 

birbirinden ayrılır. 

 Her iki elin işaret ve başparmak uçları birleşik, 

öbür parmaklar açık, eller göğüs hizasında, 

birkaç kez ileri geri hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret 

ve orta parmağı açık, öbür parmakları 

kapalıdır. Sol elin işaret parmağı açık ve sabit; 

sağ elin açık parmakları, sol işaret parmağını 

arasına alacak şekilde aşağıya yukarıya 

hareket eder. 
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POLONYA  PORTAKAL  PORTEKİZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sağ el yumruk biçiminde işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik öbür 

parmaklar kapalıdır (T el). Sağ el, sol dirsekten 

omuza getirilir. 

 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sol el yumruk 

biçiminde ve sağ el sol eli avuç içine alarak 

bırakır. Bu hareket iki kez tekrarlanır. Sol elin 

bir portakal olduğu ve sağ elle kabuğunun 

soyulması hayal edilebilir. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sol el yumruk 

biçiminde ve sağ el sol eli avuç içine alarak 

bırakır. Bu hareket iki kez tekrarlanır. Sol elin 

bir portakal olduğu ve sağ elle kabuk soyma 

hayal edilebilir.  

POSTA  PRENSİP  PRİZ 

 
 

 

 

 

 

 
  

Her iki el göğüs hizasında, sağ el yumruk 

şeklindedir. Sağ el sol elin avuç içine iki kez 

konur. Onay için mühür basma hayal edilebilir. 

 Sağ el yumruk biçiminde işaret ve orta parmak 

bitişik ve yukarı doğru yüz hizasında, avuç içi 

yüze bakacak şekilde parmaklar burnun üzerine 

dokunulur. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sol el düz ve 

avuç içi sağa bakacak biçimde, sağ elin işaret 

ve orta parmağı açık (V el) öbür parmaklar 

kapalıdır. Sağ el açık parmak uçları sol elin 

avuç içine değdirilir. 
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PROBLEM  PROFESÖR  PROGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasında, bütün parmak uçları 

birbirine değecek şekilde tutulur ve her iki elin 

parmak uçları birbirine değdirildikten sonra 

eller ters istikamette aşağıya yukarıya hareket 

eder. 

 Sağ el açık düz ve avuç içi başın sağ kısmına 

değdikten sonra aşağı doğru indirilir. Sağ elin 

işaret ve orta parmağının uçları birbirine 

değecek ve öbür üç parmak açık olacak şekilde 

göğüs hizasında öne doğru hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sol el düz ve 

avuç içi sağa bakacak şekilde; sağ el kıvrık ve 

avuç içi aşağıya bakacak şekildedir. Sağ el, sol 

elin parmak uçlarından başlayıp avuç içine 

doğru dokunup kalkarak iner. 

PROJEKSİYON  PROVA  PUAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Her iki el göğüs hizasında, parmak uçları 

birbirine değecek şekilde resimdeki gibi açılır 

kapanır. 

 Sağ el göğüs hizasında, yumruk yapılmış ve 

avuç içi karşıya bakacak şekildedir. El 

yukarıdan aşağı doğru yarım daire çizer. 

 Sağ el göğüs hizasında, orta parmak açık, 

işaret parmağı kıvrık ve orta parmak üzerinde 

öbür parmaklar kapalı el yukarı doğru 

çekilir.(P harfi) 
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PUL  PUSULA  PÜRÜZSÜZ 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Sağ elin işaret ve orta parmağı açık; sağ elin 

parmak uçları ağza götürülür. Ardından sağ 

elin parmakları sol avuç içine konur. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalıdır. Yumruk yapılan sol el üzerine konur 

ve işaret parmağı sağa sola hareket ettirilir.  

 Sağ el açık, düz ve avuç içi kendinize bakacak 

şekilde sağ el ağzın sağ tarafından sağ yanağa 

doğru hareket ettirilir. 
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R  RADAR  RADYO 

 

 
 

 

      
 

 

 

 

 

Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı açık orta 

parmak kıvrık ve işaret parmağı üzerinde öbür 

parmaklar kapalıdır. Ardından sol elin işaret 

parmağı sağ orta parmağın ucuna konur. 

 Sağ el baş hizasında avuç içi karşıya bakacak 

şekilde tutulur. Sol el düz ve göğüs hizasında 

sağ kola değecek şekilde tutulur. Sağ el sağa 

sola hareket ettirilir. Sağ ve sol elin birleşiminin 

hareket eden bir uydu olduğu hayal edilir. 

 Sağ el kulak hizasında, işaret parmağı ve 

başparmak birbirine değecek öbür parmaklar 

açıktır. Birbirine değen parmaklar kulağa 

doğru fiske atma hareketi yapar. 

RAHAT  RAKET  RAKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki el göğüs hizasında baş ve serçe parmak 

açık öbür parmaklar kapalı başparmak vücuda 

değdirilerek aşağı doğru indirilir. 

 Sağ el göğüs hizasında yumruk biçiminde işaret 

parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla 

bitişik öbür parmaklar kapalıdır (T el). El sağ 

yana doğru açılır. 

 Sağ el yumruk biçiminde ağız hizasında, 

başparmak açık ve ağza gelecek şekilde bir 

şey içiyormuş gibi gösterilir. 
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RAKİP  RAMAZAN  RANDEVU 

 

 

 

 

 

 

 
   

Her iki el göğüs hizasında yumruk şeklindedir. 

Bir yumruk yukarıya çıkarken öbürü aşağıya 

inecek şekilde iki kez hareket ettirilir. 

 Sağ el düz avuç içi kendinize bakacak şekilde el 

ağzın sağ tarafından sol tarafa doğru hareket 

ettirilir. 

 Sağ elin işaret parmağı alnın üzerinden aşağı 

doğru indirilir. Ardından sağ el göğüs 

hizasında yumruk biçiminde işaret parmağı 

öne doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik öbür 

parmaklar kapalıdır (T el). İleri hareket eder. 

RANZA  RAPOR  RAPTİYE 

 

 

 

 
   

 

        

Sağ elin işaret ve serçe parmağı açık öbür 

parmakları kapalı parmak uçları sola bakacak 

şekilde el sağa doğru çekilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, sol el düz parmaklar 

birbirine bitişik avuç içi yukarıya bakacak 

şekilde sağ elin işaret ve orta parmağı birbirinin 

üzerinde sol elin avuç içine konur ve işaret 

parmağı ile parmak ucuna doğru çekilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, sol el açık, düz, 

avuç içi sağa bakacak şekilde; sağ elin 

başparmağı açık öbür parmakları kapalıdır. 

Başparmak sol elin avuç içine basar. 
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RASTLAMAK  REÇEL  REHBER 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları 

açık öbürleri kapalı parmak uçları yukarıyı 

gösterecek şekilde eller birbirine yaklaştırılır. 

 Her iki el göğüs hizasında, parmaklar düz ve 

birbirine bitişik, sağ el sol avuç içine konur ve 

parmak uçlarına doğru hareket eder. Ardından 

sağ el ters çevrilir elin üstü avuç içine konacak 

şekilde parmak uçlarına doğru hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında parmak uçları 

birbirine değecek şekilde resimdeki gibi açılır 

kapanır. 

REKABET  REKLAM  REKOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Her iki el göğüs hizasında yumruk şeklindedir. 

Bir yumruk yukarıya çıkarken öbürü aşağıya 

inecek şekilde iki kez hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, parmaklar düz ve 

birbirine bitişik parmak uçları karşıya bakacak 

şekildedir. Avuç içleri aşağıya bakacak şekilde 

bir el yukarıya çıkarken öbürü aşağıya inecek 

şekilde iki kez hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, yumruk biçiminde 

işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve 

başparmakla bitişik, öbür parmaklar kapalıdır 

(T el). Ellerin başparmakları birbirine bakacak 

şekilde göğüs hizasından iki yana açılarak 

aşağı doğru indirilir. 
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RENDE  RENK  RESİM 

 

 

 

 

 

 

      
   

Her iki el göğüs hizasında sağ el yumruk 

biçiminde ve daha önde, sol el vücuda daha 

yakın. Hher iki yumruk öne doğru şekildeki 

gibi iki kez hareket ettirilir. 

 Sağ el ağız hizasında, işaret, baş ve orta parmak 

açık ve kıvrık sağa sola sallanarak sağdan sola 

götürülür. 

 Her iki el göğüs hizasında, sağ işaret parmağı 

ve orta parmak açık öbür parmaklar kapalı sol 

el düz ve parmaklar birbirine bitişik, avuç içi 

kendinize bakacak şekildedir. Sağ el resimdeki 

okları takip edecek şekilde hareket ettirilir. 

RESMÎ  REZİL  RİCA ETMEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ el yüz hizasında, el düz ve parmaklar 

birbirine yapışık, işaret parmağı burna değecek 

şekilde durur ve sonra sertçe öne aşağıya 

indirilir. 

 Sağ el yumruk biçiminde işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, öbür 

parmaklar kapalıdır (T el). Sağ el sağ yanaktan 

aşağı doğru hareket ettirilir. 

 

 Sağ el omuz hizasında, işaret ve orta parmağın 

uçları birbirine değecek biçimde ve öbür üç 

parmak açık biçimde el boğaza götürülür. 
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RİZE  ROKET  ROMANYA 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

Her iki el düz ve parmak uçları aşağıya 

bakacak şekildedir. Her iki elin avuç içi vücuda 

değecek şekilde tutulur karın hizasından 

aşağıya iki kez hareket ettirilir. 

 Sağ elin işaret parmağı havada orta parmak işaret 

parmağının üzerinde öbür parmaklar kapalı biçimde 

avuç içi sola bakacak şekilde yüz hizasında tutulur. 

Sol el işaret ve orta parmağı açık öbürleri kapalı 

avuç içi aşağıya bakacak şekilde sağ dirseğe 

dokunulur. Sağ kol yukarı doğru kaldırılır. Bir 

füzenin havalanması hayal edilebilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, sol elin bütün 

parmakların uçları birleşmiş biçimde; sağ el, 

sol eli resimdeki gibi tutarak parmak uçlarına 

doğru hareket eder. Aynı hareket eller 

değişerek tekrarlanır. 

ROZET  RÖNTGEN  RUH 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Sağ elin işaret ve başparmağı resimdeki gibi 

birbirinin üzerindedir. Öbür parmaklar açık 

olarak el kalp üzerine konur. 

 Sağ el göğüs hizasında parmak uçları birbirine 

değecek şekilde resimdeki gibi açılır kapanır. 

 Sağ el açık, parmaklar aşağıya sarkıtılmış 

şekilde yukarı doğru çekilirken parmaklar 

uçları birleşir 
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RUJ  RUSYA  RÜŞVET 

 

 

 

 

 

 

   
 

Sağ elin işaret ve başparmağı açık öbür 

parmaklar kapalı, açık parmaklar birbirine 

dokunacak şekilde dudaklarda sağa sola 

hareket ettirilir.  

 Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, öbür 

parmaklar kapalı açık parmaklar boğaza konur 

ve aşağı doğru indirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında sağ elin parmak 

uçları birbirine değecek şekildedir. Sol el düz 

avuç içi aşağıya bakacak şekildedir. Sağ el 

parmak uçları sol el avuç içine iki kez 

dokunur. 

RÜYA  RÜZGÂR  

 

 

 

 

 

 

 
 

Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, öbür 

parmaklar kapalı başın sağ kısmında aşağıya 

hareket ettirilir. 

 Sol el sol omuzun üzerinde sağ el sol göğüs 

hizasında, parmaklar düz ve açıktır. Avuç içleri 

birbirine doğru bakar. Eller sağa sola sallanır. 
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S  SAAT  SABAH 

 

 

 

 

 

 

 
   

Her iki el göğüs hizasında, her iki el işaret ve 

başparmağı açık, öbür parmaklar kapalı (C el), 

sağ elin başparmağının ucu sol elin işaret 

parmağı ile birleştirilir. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalı, işaret parmağı sol elin bileğindeki saati 

gösterir şekilde dokunur. 

 Her iki el göğüs hizasında, sol elin parmak 

uçları birbirine değecek şekildedir. Sağ el sol 

elin üzerindedir. Sol el resimdeki gibi yukarı 

doğru çıkarılır. Burada güneşin doğması işaret 

edilmektedir. 

SABIR  SABUN  SAÇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sağ el göğüs hizasında, açık, düz, avuç içi 

aşağıya bakacak şekilde el aşağı doğru indirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, açık, düz avuç içleri 

birbirine bakacak şekilde sağ el ileri geri 

hareket eder. Ellerin sabunlanması hayal 

edilebilir. 

 

 

 

 

 Sağ elin işaret ve başparmağının uçları 

birbirine değecek ve öbür üç parmak açık 

olacak şekilde saç teline dokunur. 
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SAÇMA  SAF  SAĞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Her iki el göğüs hizasında, el yumruk 

biçiminde, işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve 

başparmakla bitişik, öbür parmaklar kapalıdır 

(T el). İşaret parmakları vücuda değerek bir el 

aşağıya inerken öbürü yukarıya çıkacak şekilde 

hareket tekrarlanır. 

 Sağ el başın sağ kısmında, işaret ve başparmağı 

açık, öbür parmaklar kapalı (L el), başparmak 

başın sağında aşağıya yukarıya hareket ettirilir.  

 Sol el sağ kolu tutar şekilde durur. 

SAĞIR  SAĞLAM  SAĞLIK 

 

 

 

 

   

 

 
 

   

Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalı, işaret parmağı ağzın sağ tarafına 

ardından sağ kulağa dokunur. 

 Her iki el omuz hizasında, yumruk yapılır ve 

öne doğru kısa hareket ettirilir.  

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalı, işaret parmağı sağ gözün altına 

dokunur, ardından sağ el omuz hizasında el 

yumruk yapılır. 
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SAHİP  SAHTE  SAHUR 

 

 

 

 

 

 

 
   

Sağ el göğüs hizasında, el açık, parmaklar 

kıvrık, avuç içi kendinize bakacak şekilde 

göğsün ortasına konur. 

 Sağ elin işaret parmağı ve orta parmak açık 

öbür parmaklar kapalı (V el),  avuç içi 

kendinize bakacak şekilde, el sağ göz 

hizasından sağa doğru çekilirken açık 

parmaklar birbirine değecek şekle getirilir. 

 Sağ el karın hizasında yumruk; sol el sol omuz 

hizasında yumruktur. Sağ el sola doğru  

hareket ettirilir. Burada davulun çalınması 

düşünülebilir. Ardından sağ el parmakların 

uçları birbirine değecek şekilde el ağza 

götürülür. Yemek yeme işaret edilmektedir. 

SAKAL  SAKARYA  SAKAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ el sol yanak üzerinde, başparmak çene 

altında kalacak, öbür parmaklar çene üstünden  

sağ yanağa doğru hareket ettirilir. 

 Sağ el parmaklar açık, kıvrık, el sağ yanakta 

ileri geri hareket ettirilir. 

 Her iki el açık, avuç içleri vücuda değecek 

şekilde eller sağa sola sallanır.  
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SAKIZ  SAKİN  SAKLAMAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ işaret parmağının ve başparmağın uçları 

birbirine değecek şekilde ve öbür üç parmak 

açık, el ağzın sağ yanında küçük daireler çizer. 

Bu arada ağız da sakız çiğnenir gibi hareket 

ettirilir. 

 Sağ el göğüs hizasında, açık, düz ve avuç içi 

aşağıya bakacak şekilde el aşağı doğru indirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, açık, düz ve avuç 

içleri aşağıya bakacak şekilde sağ el sol elin 

altından öne doğru hareket ettirilir. 

SAKSI  SALAK  SALAM 

 
   

 

 

 

 

 
 

Sağ el burun hizasındadır. Sağ el parmaklarının 

uçları birbirine değecek şekilde burnun önünde 

bütün parmaklar açılır el aşağıya iner. Bu 

“çiçek” işaretidir. Ardından her iki el resimdeki 

gibi avuç içleri birbirine bakacak şekilde 

yukarıya doğru çıkarılır. Bu “saksı” işaretidir. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Açık parmak başın sağ kısmına 

dokunur. Ardından sağ el, sağ omuzun üzerinde 

sağa sola çevrilir.  

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el düz, avuç 

içi sol yumruğun üzerinden aşağı doğru 

hareket ettirilir.  
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SALATA  SALÇA  SALDIRMAK 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Her iki elin işaret parmağı ve orta parmak açık 

öbür parmaklar kapalı (V el), avuç içi 

kendinize bakacak şekilde, eller göğüs ve ağız 

arasında daire çizer. 

 Sağ elin işaret açık, öbür parmakları kapalı, işaret 

parmağı dudağa dokunur. Bu “kırmızı” işaretidir. 

Ardından sol elin avuç içi sağa bakacak şekilde 

parmaklar kıvrık sağ el yumruk biçiminde işaret 

parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik 

öbür parmaklar kapalıdır (T el). Sağ el sol elin 

üzerinden resimdeki gibi kavanozdan bir şey alma 

hareketi yapılır. 

 Her iki el göğüs hizasında, düz, avuç içleri 

aşağıya bakacak şekilde parmaklar aşağıya 

yukarıya hareket ederken eller öne doğru 

ilerletilir.  

SALEP  SALI  SALLAMAK 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sağ elin parmakları birleşik hafif içe eğik, elin 

dış kısmı yanağın alt kısmından yukarıya doğru 

sürülür. Bu beyaz rengin işaretidir. Ardından 

sağ el ağız hizasında, el düz, kıvrık, başparmak 

ve öbür parmaklar karşılıklı bir bardağın 

tutulduğu ve ağza götürüldüğü hayal edilebilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, düz, avuç içleri 

birbirine bakacak şekilde eller öne arkaya 

birbirine ters yönde hareket eder. 

 Her iki el göğüs hizasında, yumruk 

biçimindeki eller ileri geri hareket ettirilir. 
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SAMSUN  SANA NE?  SANA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Sağ elin işaret ve orta parmağı açık (V el), ağız 

hizasındadır. El öne doğru hareket ettirilerek 

tekrar dudakların üzerine konur. Sigara içmek 

işaret edilmektedir. 

 Sağ elin baş ve işaret parmağı açık, öbür 

parmaklar kapalı (L el) el öne doğru çıkarılır. 

Ardından sağ el düz, el bilekten sola doğru 

kıvrılarak yukarıya kaldırılır. 

 Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı açık, 

öbür parmaklar kapalıdır. Açık parmak karşıyı 

gösterecek şekilde hareket ettirilir. 

SANAT  SANCI  SANDALYE 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin serçe 

parmağı ve başparmak açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Sol el sağ bileği tutar. El sağa sola 

hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, parmaklar kıvrık, 

avuç içi kendinize bakacak şekilde karnın 

üzerine konur. Sağ el sola; sol el sağa doğru 

karnın ortasına hareket ederken eller kapanır, 

yumruk olur. 

 Her iki el göğüs hizasında, baş, işaret ve orta 

parmaklar açık, kıvrık, avuç içleri aşağıya 

bakacak şekilde eller yukarıya doğru, bilek 

aşağı doğru hareket ettirilir. 
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SANDVİÇ  SANİYE  SANTİMETRE 

 

 

 

       

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasında, açık, düz ve avuç 

içleri birbirine bakacak şekilde birleştirilir. 

Ardından sağ elin avuç içi yukarıya bakacak 

şekilde sol elin avuç içinden kendinize doğru 

çekilir. Ekmeğin ortadan açılması 

düşünülebilir. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Sağ elin işaret parmağı sol bileğin 

üzerinde sağa hareket ettirilir. 

 Sağ ve sol el işaret ve başparmak uçları 

birleşik öbür parmaklar kapalı, eller göğüs 

hizasındadır. İşaret parmakları birbirine 

bakacak şekilde kısa hareketle sağa ve sola 

doğru açılır. 

SAPIK  SARGI  SARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sağ elin işaret ve orta parmağı açık öbür 

parmakları kapalı (V el), avuç içi karşıya 

bakacak şekildedir. Açık parmaklar burnu 

arasına alır, ardından işaret parmağı sabit 

kalacak şekilde el bilekten çevrilerek orta 

parmak dudakların üzerine gelir. 

 Her iki el göğüs hizasında, açık, düz, avuç içleri 

aşağıya bakacak şekildedir. Sağ el üstte, sol el 

alttadır. Eller birbirinin altından üstünden 

geçirilerek eli sargılama hareketi yapılır. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalı, işaret parmağı önce ağzın kenarına, 

ardından yanağın üst kısmına dokunur. 
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SARILMAK  SARIMSAK  SATIR 

 

 

 

    
 

 

 

 

 
 

Her iki el açık, kıvrık şekilde iki yandan 

getirilerek ortada birleştirilir. Kendi vücuduna 

sarılma hareketi yapar. 

 Her iki el göğüs hizasında; sağ el yumruk, sol el 

düz, birleşik avuç içi yukarıya bakacak şekilde 

mide hizasındadır. Sağ el, sol el avuç içine 

vurur.  

 Sağ el, düz, avuç içi aşağıya bakacak şekilde 

boğazın solundan sağına doğru getirilir. 

Kasabın hayvanın boğazını kesmesi işaret 

edilmektedir. Ardından her iki el göğüs 

hizasında, düz, sağ el mide hizasındaki sol elin 

avuç içine vurur. 

SATMAK  SATRANÇ  SAVAŞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki el göğüs hizasında, parmak uçları 

birbirine değecek ve aşağıya bakacak şekilde 

öne arkaya hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret, orta ve 

başparmak uçları birleşik, öbür parmaklar 

kapalı eller göğüs hizasında öne arkaya ters 

yönde hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, yumruk biçiminde, 

işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve 

başparmakla bitişik, öbür parmaklar kapalıdır 

(T el). Eller iki yandan getirilerek önde işaret 

parmakları birbirine değecek şekilde 

birleştirilir. 
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SAVCI  SAVUNMA  SAYFA 

 

 

 

 

 

 

  
  

Sağ el yumruk, işaret parmağı açık, omuz 

hizasından karnın sağ yanına doğru indirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, eller açık, avuç 

içleri karşıya bakacak şekilde eller kendine 

doğru daire çizerek hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, sağ elin işaret 

parmağı açık, öbür parmakları kapalıdır. Sol el 

açık, avuç içi yukarıya bakacak şekildedir. Sağ 

işaret parmağı sol el üzerinde parmak ucundan 

avuç içine hareket eder. Sayfa çevrilmesi 

hayal edilebilir. 

SAYGI  SAYI  SAYIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki el göğüs hizasında, işaret ve başparmak 

uçları birbirine değecek şekilde sağ el üstte, sol 

el altta olacak şekilde eller ortaya getirilir.  

 Sağ el, düz, kıvrık, avuç içi kendinize bakacak 

şekilde parmak uçları aşağıya yukarıya hareket 

ederek çenenin altına değdirilir. 

 Sağ el, düz, avuç içi göğse değdirilir, 

devamında avuç içi yukarıya bakacak şekilde 

sağa doğru açılır. 
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SAZ  SEBEP  SEBZE 

  

 

 

 

 

 
  

Sağ el karın hizasındadır. Sağ işaret parmağının 

ve başparmağın uçları birbirine değecek 

şekildedir. Sol el sol omuz hizasında avuç içi 

yukarıya bakacak şekilde, bir şey tutar gibi 

durur. Sağ el karnın üzerinde aşağıya yukarıya 

hareket ettirilir. Saz çalma hayal edilebilir.  

 Her iki el göğüs hizasında, düz, sol elin avuç içi 

aşağıya bakacak şekildedir. Sağ elin avuç içi 

kendinize bakacak şekilde sol elin üzerinde ileri 

geri hareket eder. 

 Sağ elin parmaklarının uçları birbirine değecek 

şekilde el ağza doğru götürülür. Yemek yenmesi 

işaret edilmektedir. Ardından her iki el göğüs 

hizasında düz, sol elin avuç içi aşağıya 

bakacak şekildedir. Sağ elin avuç içi kendinize 

bakacak şekilde sol elin üzerinde ileri geri 

hareket eder. 

SECDE  SEÇİM  SEKİZ 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Her iki el düz ve parmaklar açık,  başparmaklar 

kulağa dokunur. Ardından eller avuç içleri 

aşağıya bakacak şekilde göğsün önünde 

birleştirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, düz, parmaklar 

birbirine bitişik, sağ el sol elin başparmak ve 

öbür parmakları arasından aşağı doğru hareket 

ettirilir. 

 Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı, orta 

parmak ve başparmak açık, kıvrık, öbür 

parmaklar kapalıdır. El bilekten aşağıya 

hareket ettirilir. 
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SEKRETER  SEKSEN  SEL 

 
 

 

    
 

 

 

 

Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. İşaret parmağı sağa sola sallanır. Bu 

kalem işaretidir. Ardından işaret parmağı ve 

başparmak birbirine dokunur ve öbür 

parmaklar kapalı şekilde el sağa sola hareket 

ettirilir. Bu da yazı yazma işaretidir. 

 Sağ el göğüs hizasında işaret parmağı, orta 

parmak ve başparmak açık, kıvrık, öbür 

parmaklar kapalı, el bilekten aşağıya hareket 

ettirilir. Ardından sağ işaret parmağının ve orta 

parmağın uçları birbirine değecek biçimde sıfır 

işareti yapılır. Sekiz ve sıfır art arda gelir. 

 Sağ el ağız hizasında, el yumruk biçiminde ve 

başparmak açıktır. Başparmak bir kez ağza 

götürülür. Bu su işaretidir. Ardından her iki el, 

düz, avuç içleri aşağıya bakacak şekilde eller 

aşağıya yukarıya dalgalanma hareketi 

yapılarak sola doğru götürülür. 

SELAM  SEMİNER  SEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ elin parmak uçları başın sağ kısmına 

değdirilir. 

 Her iki el ağız hizasında, yumruk şeklinde, 

işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve 

başparmakla bitişik, öbür parmaklar kapalıdır 

(T el). Ardından eller yarım daire çizerek göğüs 

hizasında önde birleşir ve bir tam daire 

oluşturulur. 

 Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı açık, 

öbür parmaklar kapalı, açık parmak karşıyı 

gösterecek şekilde hareket ettirilir. 
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SENDİKA  SENE  SENİN 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki el karın hizasında düz, avuç içleri 

birbirine bakacak şekildedir. Ardından avuç 

içleri kendinize bakacak şekilde çevrilir. Sol el 

geride, sağ el öndedir. Eller resimdeki gibi 

aralıklı tutulur. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, kıvrık, öbür 

parmaklar kapalı, parmak ucu çeneye konur. 

 Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, öbür 

parmakları kapalı (V el), avuç içi sola bakacak 

şekilde öne doğru iki kez hareket ettirilir. 

SERBEST  SERGİ  SERSERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

İşaret parmağı ve orta parmak açık, öbür 

parmaklar kapalı, göğüs hizasında, orta 

parmaklar birbirine değecek şekilde tutulur. 

Orta parmaklar birbirinden ayrılırken parmak 

uçları karşıya bakacak şekle getirilir. Kapalı bir 

nesnenin açıldığı hayal edilebilir. 

 Her iki el açık, avuç içi ön tarafı gösterecek 

şekilde göğüs hizasında daire çizer. 

 Sağ el vücudun sağında, el yumruk biçiminde, 

başparmak açıktır. Başparmak yukarıyı 

gösterecek şekilde daire çizilir.  
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SERVİS  SES  SESSİZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Her iki el sol omuz hizasında, avuç içleri 

birbirine bakacak şekilde parmaklar kıvrık, 

eller öne doğru hareket ettirilir. 

 Sağ elin başparmağı ve işaret parmağı açık, 

öbür parmaklar kapalıdır (L el). Başparmak 

ağız hizasından öne doğru getirilir. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalı, işaret parmağı dudakların üzerine konur. 

SEVAP  SEVGİLİ  SEVİNÇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Sağ el, sol elin üzerine konur ve sol kolun 

üstünden omuza doğru çekilir. 

 Her iki el kalp üzerinde, parmaklar kıvrık, avuç 

içleri kendinize bakacak şekilde eller aşağıya 

yukarıya dairesel hareket ettirilir. 

 Her iki el düz, avuç içi yukarıya bakacak 

şekilde eller aşağıya yukarıya hareket ettirilir. 
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SEVİYE  SEVMEK  SEYRETMEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki el göğüs hizasında düz, sol el avuç içi 

karşıya bakacak şekilde, sağ el avuç içi aşağıya 

bakacak şekildedir. Sağ el, sol el avuç içinden 

parmaklara doğru kademeli şekilde yukarı 

doğru çıkar. 

 Sağ el sol omuz hizasında düz, avuç içi yüze 

bakacak şekilde karnın sağ tarafına çekilir. 

 Sağ el düz ve avuç içi arkaya bakacak şekilde, 

sağ yanaktan aşağı doğru çekilir. 

SEZMEK  SICAK  SIFIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Sağ el parmak uçları birbirine değecek şekilde, 

el göğsün ortasından aşağı doğru hareket 

ettirilir. 

 Sağ el işaret parmağı açık, kıvrık, öbür 

parmaklar kapalı, alnın sol tarafından sağ 

tarafına doğru çekilir. 

 Sağ işaret parmağı ve başparmağın uçları 

birbirine değecek şekilde, öbür parmaklar 

açık, birleşik sıfır işareti yapılır. 
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SIKILMAK  SIKIŞIK  SINAV 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ el yumruk şeklinde göğsün ortasına konur.  Her iki el göğüs hizasında düz, avuç içleri 

birbirine dokunacak şekilde, parmaklar kıvrık, 

eller ters yönde çevrilerek parmaklar üst üste 

gelir.  

 Her iki el göğüs hizasında, başparmaklar açık 

öbür parmaklar kapalıdır. Bir el yukarı doğru 

hareket ederken öbür el aşağı doğru hareket 

eder ve hareket eller değişerek tekrarlanır. 

SINIF  SINIR  SIR 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Sağ elin işaret parmağı açık öbür parmakları 

kapalı, el sol kolun üzerine konur. 

 Sağ elin, işaret ve başparmağının uçları 

birbirine değecek şekilde ve öbür üç parmak 

açık olarak, sol kolun üzerine konur ve sol elin 

üzerine doğru çekilir. 

 Sol elin avuç içi sağa, öbür elin avuç içi sola 

bakacak şekilde eller iki yandan açık olarak 

ağız hizasına getirilir ve resimdeki gibi 

yumruk yapılır. 
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SIRA OLMAK  SIRT  SIVI YAĞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

Her iki el göğüs hizasında, işaret ve orta 

parmaklar açık, öbür parmaklar kapalıdır (V 

el). Açık parmaklar göğsün ortasında birleşiktir 

ve iki yana açılır. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalıdır. İşaret parmağı başın arkasından sırtı 

gösterir. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret ve başparmak 

açık, öbür parmaklar kapalıdır (C el). Sağ elin 

başparmağının ucuna sol elin işaret parmağı konur. 

Ardından sağ el yumruk, başparmak açık aşağıyı 

gösterir biçimdedir. Sol el düz ve avuç içi yukarıya 

bakacak şekildedir. Sağ el, sol elin üzerinde iki kez 

döndürülür. 

SİCİL  SİGORTA  SİHİR 

 

 

 

 

 

 

    

Her iki el göğüs hizasında, işaret ve orta 

parmak açık, öbür parmaklar kapalıdır (V el). 

Sağ el, sol elin açık parmaklarının 

(değmeyecek şekilde) üstünde, her iki el 

aşağıya yukarıya hareket ettirilir.  

 Her iki el göğüs hizasında, işaret parmağı ve 

başparmak açık, öbür parmaklar kapalı (C el), 

açık parmaklar birbirine bakacak şekilde eller 

yüze doğru çekilir. 

 Her iki el açık, kıvrık, eller göğsün önünde 

daire çizer ardından parmaklar kapanır açılır. 

Bir sihirbazın yaptığı hareketler düşünülebilir. 
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SİHİRBAZ  SİİRT  SİLAH 

 
  

 

 

 

 

 

 

  

Her iki el açık, kıvrık, eller göğsün önünde 

daire çizer, ardından parmaklar kapanır açılır. 

Bir sihirbazın yaptığı hareketler düşünülebilir. 

 Sağ elin baş ve işaret parmağı açık, öbür 

parmakları kapalı (L el), başparmak ağzın 

önüne konur. 

 Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı açık, 

öbür parmaklar kapalı, işaret parmağı bir kez 

kıvrılır. Bu silahın tetiğini çekme hareketidir.  

SİLGİ  SİLMEK  SİMİT 

  

 

 

 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasında, sağ el yumruk 

biçiminde, işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve 

başparmakla bitişik, öbür parmaklar kapalıdır 

(T el). Sol el düz, avuç içi sağa bakacak 

şekildedir. Sağ el sol avuç içinde ileri geri 

hareket ettirilir. 

 Sağ el açık, avuç içi karşıya bakacak şekilde, el 

olduğu yerde daire çizer. 

 Her iki el işaret ve başparmağı açık, öbür 

parmakları kapalı (C el), işaret ve 

başparmaklar ağzın önünde birleştirilir. 
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SİNEK  SİNEMA  SİNOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ el göğüs hizasında, işaret ve başparmağın 

uçları birbirine değerek el daire çizer. Ardından 

sol omuz üzerine konur. Sineğin uçarak bir 

yere konması düşünülebilir. 

 Her iki el omuz hizasında, açık ve avuç içleri 

kendinize bakacak şekilde, eller aşağıya 

yukarıya ters yönde sallanır. 

 Sağ el düz ve avuç içi sola bakacak şekilde, el 

ağzın sağ yanına konur. 

SİVAS  SİVİL  SİVİLCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sol el, sağ elin dirseği tutar. Sağ el yumruk, 

göğsün önünde bilekten sağa sola doğru 

çevrilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret ve başparmak 

uçları birbirine değecek şekilde sağ el yukarıya, 

sol el aşağı doğru hareket eder. 

  Sağ el açık, kıvrık ve parmak uçları sağ 

yanağın üzerinden aşağı doğru dokunup 

kalkarak hareket eder.   
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SİVRİ  SİYAH  SİYASET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağ el sağ yanak hizasında, işaret parmağı açık, 

öbür parmaklar kapalı, işaret parmağı iki kez 

yanağa dokunur. 

 Sağ el açık ve avuç içi kendinize bakacak 

şekilde, el yüzün önünden sola doğru hareket 

ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları 

açık, öbür parmaklar kapalıdır. Sağ elin işaret 

parmağı resimdeki gibi, sol el işaret parmağı 

üstüne ve altına dokunarak uç kısmına doğru  

getirilir.  

SİZ  SOBA  SOĞAN 

 

 

 

 

 

 

  
  

Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı açık, 

öbür parmaklar kapalıdır. Açık parmak karşıyı 

gösterecek şekilde soldan sağa doğru getirilir. 

 Sağ el karın hizasında, sol el omuz hizasında, 

her iki elin bütün parmakları açık kıvrık ve 

avuç içleri yukarıya bakacak şekilde, eller yer 

değiştirilerek aşağıya yukarıya hareket ettirilir. 

 Sağ el düz, avuç içi sola bakar. Sol el parmak 

uçları birbirine değecek şekilde parmaklar 

yukarıya bakar. Sağ el, sol elin üzerine iki kez 

vurur. Ardından düz sağ el, boynun sağından 

öne arkaya sallanır. 



 

261 

SOĞUK  SOHBET  SOKAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki el yumruk şeklinde, eller göğse doğru 

iki kez hareket eder. 

 Her iki elin parmak uçları birbirine değecek 

şekilde, eller ters yönlere ileri geri hareket eder. 

 Sol el avuç içi aşağıya bakacak şekilde açık 

düz ve sol kol göğsün önünde, sağ el düz, 

avuç içi kendinize bakacak şekilde kol 

boyunca hareket ettirilir. 

SOL  SOLUCAN  SON 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sağ el, sol kolu tutar şekilde durur.  Her iki el göğüs hizasında, sağ elin işaret 

parmağı açık kıvrık, öbür parmaklar kapalıdır. 

Sol el sağ elin üzerine konur; sağ açık parmak 

öne aşağı doğru hareket ettirilir. 

 Sağ elin işaret ve orta parmak açık, öbür 

parmakları kapalıdır (V el ). Sağ elin işaret 

parmağı sağ yanağa dokundurulur. 
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SONBAHAR  SONRA  SONUNCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sağ el burun hizasındadır. Sağ elin 

parmaklarının uçları birbirine değecek şekilde, 

burnun önünde bütün parmaklar açılır. Bu 

“çiçek” işaretidir. Ardından her iki el avuç 

içleri aşağıya bakacak şekilde, parmaklar 

kıvrık, eller aşağı doğru, parmaklar oynatılarak 

indirilir. Burada yaprakların dökülmesi işaret 

edilebilir.  

 Sağ el düz, avuç içi karşıya bakacak şekilde, 

sağ omuzun üzerinden göğüs hizasına, avuç içi 

aşağıya bakacak şekilde indirilir.  

 Her iki el göğüs hizasında, açık düz, avuç 

içleri kendinize bakacak şekildedir. Sağ el, sol 

elin içine doğru hareket ettirilir (Sağ el 

kendinize yakın, sol el daha uzak olacak 

şekilde, resimdeki gibi). 

SOPA  SORU  SOSİS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Her iki el göğüs hizasında, işaret ve başparmak 

uçları birbirine dokunacak, öbür parmaklar açık 

ve avuç içleri karşıya bakacak şekilde, eller 

ortadan iki yana doğru açılır. Ardından sağ el 

yumruk, sağ omuz hizasından sopayla 

vuruyormuş gibi aşağı doğru indirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, her iki elin işaret 

parmağı ve başparmak açık, öbür parmaklar 

kapalı (C el), sağ elin başparmağının ucu, sol 

elin işaret parmağı ile birleştirilir. Ardından 

eller ileri doğru hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret ve 

başparmak uçları birbirine dokunacak, öbür 

parmaklar açık ve avuç içleri karşıya bakacak 

şekilde, eller ortadan iki yana doğru açılır. 
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SOSYAL BİLGİLER  SOYADI  SOYUNMAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağ el, sol elin üzerine konur, yukarı doğru 

çekilir. Ardından sol kolun üstünden aşağıya 

doğru indirilir. 

 

 

 

 

 

 Her iki elin işaret parmakları göğüs hizasında, 

açıktır. Sağ ve sol avuç içleri birbirine bakacak 

şekilde, işaret parmakları birbirinin tersini 

gösterir biçimde, eller ayrılmadan hareket eder. 

 Her iki el göğüs hizasında, yumruk biçiminde, 

işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve 

başparmakla bitişik, öbür parmaklar kapalıdır 

(T el). Eller göğüs hizasından yukarıya, yana 

açılır. Bir şeyin tutulup çıkarılması hayal 

edilebilir. 

SÖYLEMEK  SÖZ VERMEK  SÖZLEŞME 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Sağ elin işaret parmağı ağzı gösterir.   Sağ el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, öbür 

parmaklar kapalıdır (T el). El, ağızdan aşağıya 

doğru indirilir. Ardından sağ el avuç içi 

yukarıya bakacak şekilde öne çıkarılır. 

 Her iki el ağız hizasında, yumruk biçiminde, 

işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve 

başparmakla bitişik, öbür parmaklar kapalıdır 

(T el). Eller ters yöne öne arkaya hareket eder. 
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SÖZLÜK  SPOR  STAJ 

    

 

 

 

 

 
  

Sağ el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik öbür 

parmaklar kapalıdır (T el). El ağızdan aşağıya 

doğru indirilir. Ardından her iki el avuç içleri 

kendinize bakacak ve serçe parmaklar birbirine 

değecek şekilde  açılır. 

 Her iki el yumruk ve başparmaklar açık olmak 

üzere, iki elin parmakları birbirine değecek 

şekilde bir el öne, öbür el arkaya doğru hareket 

eder. 

 Her iki el göğüs hizasında, yumruk biçiminde, 

işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla 

bitişik, öbür parmaklar kapalı (T el), eller göğüs 

hizasında yukarıya aşağıya daire çizer. Ardından 

sağ elin işaret ve başparmağı açık, öbür parmaklar 

kapalı; sol elin işaret parmağı ile sağ elin açık 

parmakları üzerinde hareket ettirilir. 

SU  SUCUK  SUÇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ el yumruk, başparmak açıktır. Açık olan 

başparmak ağza doğru götürülür. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret ve başparmak 

uçları birbirine dokunur, öbür parmaklar açıktır. 

Eller, resimdeki gibi, iki yana açılarak daire 

oluşturur. 

 Her iki el göğüs hizasında, sol el, sağ eli 

kavrar. Sağ el avuç içi kendinize bakacak 

şekilde sağ el, sol el içinden yukarı doğru 

çekilir. 
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SURİYE  SUSAMAK  SÜNNET 

 

 

 

 

 

 

 
    
   

Sağ el yumruk biçiminde, başparmak açıktır. El 

ağız hizasında daire çizer. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, boğazdan aşağıya 

doğru hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, sağ elin işaret ve 

orta parmakları açıktır (V el). Sol el işaret 

parmağı açık, sağ el parmakları arasına konur. 

Sağ el parmakları açılıp kapanır. Bu hareket 

“kesme” işaretidir. 

SÜPER  SÜPÜRGE  SÜRAHİ 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 

Sağ elin işaret ve orta parmağının uçları 

birbirine değecek. Öbür üç parmak açık, el sol 

omuz hizasından sağ omuz hizasında getirilir.  

 Her iki el karın hizasında, sağ elin parmak 

uçları aşağıyı gösterir şekildedir. Parmak uçları 

sola doğru hareket ettirilir. Sağ el süpürge, sol 

el faraşı işaret etmektedir. 

 Her iki el göğüs hizasında, sağ el yumruk, 

başparmak açık ve kıvrık, el aşağıya yukarıya 

su koyar gibi hareket ettirilir. Sol elin 

başparmağı öbür parmakların karşısında 

kıvrık, bardak tutar gibi durur. 
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SÜREKLİ ÇALIŞMAK  SÜT  SÜZGEÇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasındadır. Sol el düz avuç 

içi sağa bakacak şekilde, sağ el kıvrık ve avuç 

içi aşağıya bakacak şekilde, sol elin parmak 

uçlarından başlayıp avuç içine doğru indirilir. 

Ardından her iki el göğüs hizasında, eller 

yumruk biçiminde daire çizerler. 

 Sağ el sol göğüs hizasında, başparmak öbür 

parmakların karşısında, parmaklar birleştirilip 

açılır. 

 Her iki el göğüs hizasında, eller açık, avuç 

içleri kendinize bakacak şekilde, sol el sağ elin 

üzerinde, sağ el sol elin dışından yukarı doğru 

hareket ettirilir. Ardından sağ el yumruk 

yapılarak el, sağa sola sallanır. 
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Ş  ŞAHİT  ŞAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki el göğüs hizasında, işaret ve 

başparmaklar açık, öbür parmaklar kapalıdır (C 

el). Sağ elin başparmağının ucu, sol elin işaret 

parmağı ile birleştirilir. Sağ elin işaret ve 

başparmağı şıklatılır. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalı, işaret parmağı sağ gözün altına dokunur.  

 Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları 

açık, öbür parmakları kapalıdır. Parmaklar 

sağa sola çevrilerek sallanır. 

ŞAM FISTIĞI  ŞAMPİYON  ŞAMPUAN 

 

 

 

 

 

 

        
 

Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalı, açık parmak alt dudak ucuna dokunur 

ve yukarıya öne hareket eder. 

 Her iki el yüzün önünde düz ve avuç içleri 

birbirine değecek şekilde, eller birbirini kavrar. 

 Sağ elin parmakları kıvrık ve avuç içi karşıya 

bakacak şekilde, sol el düz ve avuç içi 

yukarıya bakar biçimdedir. Sağ el, sol elin 

avuç içine doğru hareket ettirilir.  
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ŞANS  ŞAPKA  ŞARAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalıdır. İşaret parmağı, alnın sol tarafından 

sağ tarafına doğru hareket ettirilir. 

 Sağ el alnın önünde yumruk biçiminde, işaret 

parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla 

bitişik, öbür parmaklar kapalıdır (T el). El 

resimdeki gibi tutularak aşağı doğru çekilir. 

 Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, öbür 

parmaklar kapalıdır (V el). Açık parmaklar 

sağ kaş hizasından sağa doğru çekilir. 

ŞARKI  ŞAŞIRMAK  ŞEF 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Sağ el yumruk biçiminde, ağız hizasından sağa 

sola hareket ettirilir. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalıdır. İşaret parmağı başın sağ kısmına 

konur. Ardından her iki el, iki yana avuç içleri 

yukarıya bakacak şekilde açılır. 

 Her iki el göğüs hizasında, sağ el avuç içi 

karşıya bakacak şekildedir. Sol el açık düz, 

sağ elin altındadır. Sol el, sağ kola değecek 

şekilde, resimdeki gibi, tutulur.  
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ŞEHİR  ŞEKER  ŞELALE 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Sağ el düz, avuç içi yukarıya bakacak şekilde, 

sol dirsekten yukarı doğru, iki kez dokunarak 

hareket ettirilir. 

 Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, parmaklar 

bitişik, öbür parmaklar kapalıdır. Sağ yanağa 

değdirildikten sonra aynı noktada daire çizer.  

 Sağ el ağız hizasında, el yumruk şeklindedir 

ve başparmak açıktır. Başparmak bir kez ağza 

götürülür. Bu su işaretidir. Ardından, 

resimdeki gibi, sağ el parmaklar açık göğüs 

hizasında, sol elin üzerinden geçerek aşağı 

doğru hareket ettirilir. 

ŞEMSİYE  ŞEY  ŞEYTAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki el göğüs hizasında yumruk, sol el altta, 

sağ el üsttedir. Ardından sağ el yukarıya 

hareket ettirilir. Şemsiyenin açılması hayal 

edilebilir. 

 Sağ elin ve sol elin işaret parmakları açık, öbür 

parmakları kapalıdır. Sağ elin işaret parmağı, 

sol elin işaret parmağının üst kısmında daire 

çizer şekilde hareket eder. 

 Her iki el baş hizasında, işaret ve başparmak 

açık (C el ), öbür parmaklar kapalı biçimde, 

başın iki yanına konur. 
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ŞIK  ŞIRINGA  ŞİDDET 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ elin parmak uçları birleştirilerek omuz 

hizasından, karın hizasına doğru iki kez 

indirilir. 

 Sağ el omuz hizasındadır. Sağ elin işaret, baş ve 

orta parmağı açık kıvrıktır. Başparmak, öbür 

parmakların ortasına yukarı doğru çıkarılır. 

 Her iki el göğüs hizasında yumruk şeklinde, 

eller ileri geri hareket ettirilir. 

ŞİFRE  ŞİİR  ŞİKÂYET 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, öbür 

parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar çenenin 

altında hareket ettirilir. 

 Sağ el yumruk biçiminde, ağız hizasından, baş 

sağa sola hareket ettirilir. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalı, işaret parmağı dudağa konur ve 

resimdeki gibi, öne yukarı doğru hareket 

ettirilir. 
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ŞİMDİ  ŞİŞE  ŞİŞMAN 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Her iki el işaret ve başparmak uçları birleşik 

öbür parmaklar açık şekilde, göğüs hizasında 

aşağı doğru hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, sağ elin başparmağı, 

işaret ve orta parmağı açık kıvrık, öbür 

parmaklar kapalıdır. Şişe kapağı açma hareketi 

yapılır. Sol el, parmaklar kıvrık ve avuç içi 

kendinize bakar biçimde sabit tutulur. 

 

 Her iki el göğüs hizasında, eller yumruk 

biçiminde aşağıya ve yana doğru iki kez 

hareket ettirilir. 

ŞOFÖR  ŞU   ŞUBAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki el göğüs hizasında, eller yumruk 

biçiminde, aşağıya yukarıya hareket ettirilir. 

Direksiyon çevrildiği hayal edilebilir. 

 Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı açık, 

öbür parmaklar kapalıdır. İşaret parmağı ileri 

hareket ettirilir. 

 Sağ el omuz hizasında, sağ elin işaret 

başparmağı ve orta parmağı açık kıvrık, açık 

parmaklar omuza vurulur. 
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ŞURUP  ŞÜPHE  

 

 

 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasında, sağ el yumruk 

biçiminde, işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve 

başparmakla bitişik, öbür parmaklar kapalıdır 

(T el). Sağ elle kaşık tutulduğu hayal edilebilir. 

Sol el parmaklar kıvrık ve avuç içi aşağıya 

bakar biçimde aşağıya hareket ettirilir, dökme 

hareketi yapılır. Ardından sağ el ağza doğru 

getirilir.  

 Sağ el işaret ve başparmak açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Sağ el gözün önünden öne doğru 

götürülürken birbirine değecek şekle getirilir. 
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T  TABANCA  TABİAT 

 

 

 

 

 

 

 
   

Sağ el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, öbür 

parmaklar kapalıdır (T el). 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalı, el resimdeki gibi tutularak işaret 

parmağı kıvrılır. Tabanca ile ateş edilmesi işaret 

edilmektedir. 

 Her iki el omuz hizasında, parmak uçları 

birbirine değecek şekilde tutulur ve parmak 

uçları ve kollar aynı anda açılır. Çiçeklerin 

açılması işaret edilmektedir. 

TABLO  TABUT  TACİZ 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasında, sağ elin işaret ve 

orta parmağı açık, öbür parmakları kapalıdır. 

Sağ el, sol elin avuç içinde öne arkaya hareket 

ettirilir. Bu, resim yapma işaretidir. Ardından 

işaret parmakları açık, resimdeki okları takip 

ederek bir kare çerçeve oluşturulur. 

 Her iki el göğüs hizasında, eller resimdeki gibi 

aşağı doğru hareket ettirilir. 

 Sağ el açık düz, çene hizasında, avuç içi 

kendinize bakacak şekilde, el sağa sola hareket 

ettirilir. 
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TAÇ  TAHLİL  TAHLİYE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Her iki elin baş ve işaret parmağı açık öbür 

parmakları kapalı, eller başın iki yanından 

aşağı doğru indirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları ve 

orta parmakları açık kıvrık, öbür parmakları 

kapalı. Açık parmaklar sağa sola doğru çekilir. 

 Her iki elin baş ve işaret parmağı açık, öbür 

parmakları kapalı (C el), eller göğsün önünden 

vücuda doğru çekilir. 

TAHMİN  TAHTA  TAKDİR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Sağ elin işaret parmağı açık ve kıvrık, öbür 

parmakları kapalıdır. İşaret parmağı başın sağ 

yanında, bilekten sallanır. 

 Sağ elin parmak uçları birbirine değecek 

şekilde ağzın önünden, bilekten sallanarak sola 

doğru gider. 

 Sağ elin işaret ve başparmağının uçları 

birleşik, öbür parmakları açık, el resimdeki 

gibi alna konur. 
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TAKIM  TAKİP  TAKLİT 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Her iki elin işaret parmakları açık, öbür 

parmakları kapalıdır. Sol el alttan, sağ el üstten 

gelerek göğsün önünde birleşir. 

 Her iki elin işaret parmakları açık kıvrık, öbür 

parmakları kapalıdır. Sağ el önde, sol el arkada, 

kollar ileri aşağıya hareket. Birinin takip 

edilmesi düşünülmektedir. 

 Sağ el göğüs hizasında, parmaklar kıvrık, avuç 

içi karşıya bakacak şekildedir. El geri 

çekilirken parmaklar kapanır. 

TAKMAK  TAKSİ  TAKSİT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Her iki el göğüs hizasında, işaret ve başparmak 

uçları birbirine değecek şekilde, iğneye iplik 

geçiriyormuş gibi, eller birbirinin üzerinde 

hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları 

açık, öbür parmakları kapalıdır. Sağ elin işaret 

parmağı resimdeki gibi, sol elin işaret 

parmağının üzerine konur. 

 Her iki el göğüs hizasında, açık düzdür. Sağ el 

sol el üzerine, resimdeki gibi, konarak parmak 

uçlarına doğru hareket eder. 
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TAKVİM  TAM  TAMAM 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

Her iki el göğüs hizasında, sol el düz ve avuç 

içi sağa bakacak şekilde, sağ elin başparmağı 

açık, öbür parmakları kapalıdır. Sağ el açık 

parmak, sol avuç içinden aşağı doğru hareket 

ettirilir. 

 Sağ elin işaret ve başparmak uçları birbirine 

bitişik, öbür parmaklar açıktır. İşaret parmağı 

ve başparmak çene altına gelecek şekilde konur. 

 Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık ve 

avuç içleri karşıya bakacak şekilde, sağ el 

üstte, sol el altta başlar ve eller iki yana 

açılarak bitirilir. 

TAMİR  TANIK  TANIMAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki el göğüs hizasında yumruk, işaret 

parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla 

bitişik, öbür parmaklar kapalıdır (T el). Sağ el, 

sol el üzerine vuruyormuş gibi birkaç kez sol 

ele dokunur. 

 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalı, işaret parmağı sağ gözün altına dokunur. 

 Sağ elin işaret parmağı açık kıvrık, öbür 

parmakları kapalıdır. Açık parmak başın sağ 

tarafına dokunur. 
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TANIMAMAK  TANIŞMAK  TAPU 

 

 

 

 

 

 

 
   

  

Sağ el başın sağ kısmında düzdür. El sağa 

doğru uzaklaşırken parmaklar hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, düz, avuç içi 

kendinize bakacak şekilde, eller resimdeki gibi 

birbirini tutarak aşağıya yukarıya hareket eder. 

Tokalaşmak işaret edilmektedir. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sol el düz, sağ 

el işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Açık parmak, sol avuç içine iki kez 

dokunur. 

TARAK  TARİH  TARTIŞMAK 

 

 

 

 
     

 

 

 

  

Sağ el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, öbür 

parmaklar kapalıdır (T el). El saçların üzerinde 

aşağı doğru hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, sol el düz ve avuç 

içi sağa bakacak, şekilde, sağ elin başparmağı 

açık, öbür parmakları kapalıdır. Sağ elin açık 

parmağı, sol avuç içinden aşağı doğru hareket 

ettirilir. 

 Her iki el ağız hizasında, serçe parmaklar açık, 

öbür parmaklar kapalıdır. Eller, ileri geri 

hareket ettirilir. 
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TARTMAK  TASARRUF  TASDİK 

 

 

 

 

 

 

 
     
   

Her iki el göğüs hizasında, açık düz ve avuç 

içleri yukarıya bakacak şekilde, eller ters yönde 

aşağıya yukarıya hareket ettirilir. 

 Her iki el belin sol kısmında, düz avuç içleri 

kendinize bakacak şekilde, eller resimdeki gibi 

tutulur. Sol el sabitken, sağ aşağı doğru hareket 

eder.  

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin 

başparmağı açık, öbür parmakları kapalıdır. 

Sağ el, sol elin avuç içine vurur. 

TAŞ  TAŞIMAK  TATİL 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki el göğüs hizasında yumruktur. Sağ 

yumruk, sol yumruk üzerine birkaç kez vurulur. 

Taşın sertliği anlatılmaktadır. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret ve başparmak 

açık, öbür parmaklar kapalıdır. Eller sağdan 

sola yukarı doğru, (vücuda çapraz) hareket 

ederler. Bir şeyi bir yerden alıp başka yere 

konması hareketidir. 

 Her iki elin baş ve serçe parmakları açık, öbür 

parmakları kapalıdır. Başparmaklar göğüs 

hizasına konur. 
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TATLI  TAVA  TAVİZ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Sağ elin işaret ve başparmağı açık, öbür 

parmakları kapalıdır. İşaret parmağı çeneye 

dokunacak şekilde aşağı doğru hareket ettirilir. 

 Sağ el, belin sağ tarafından yumruktur. El, sağa 

sola sallanır. Tavanın tutularak sallandığı hayal 

edilebilir. 

 Sağ el, serçe parmağı alnın ortasına konur. 

Ardından sağ el, göğüs hizasına bütün parmak 

uçları birbirine değecek şekilde uzatılır. 

TAVŞAN  TAVUK  TAYİN OLMAK 

 

 

 

  

 

 
     

Her iki elin işaret ve orta parmakları açık, öbür 

parmakları kapalı, başın iki yanından yukarıya 

öne doğru hareket ederler. Tavşanın kulakları 

işaret edilmektedir. 

 Her iki el göğüs hizasında, sol el düz, sağ el 

işaret parmağı açık, kıvrık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Sağ el işaret parmağı, sol avuç içine 

birkaç kez dokunur. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ işaret 

parmağı açık kıvrık, sol el işaret parmağı ve 

başparmak uçları birbirine dokunacak şekilde, 

öbür parmaklar kapalıdır. Sağ açık parmak, sol 

yumruk içine konur. 
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TAZE  TAZMİNAT  TEBEŞİR 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ el göğüs hizasında, başparmağı ve öbür 

parmaklar, resimdeki gibi tutularak açılıp 

kapanır. 

 Her iki el göğüs hizasında, düz, avuç içleri 

birbirine bakacak şekildedir. Sağ el parmağının 

uçları sol avuç içine vurur. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret parmağı ve 

başparmağı birbirine değecek şekilde tutulur. 

Aşağıya yukarıya hareket ettirilir. 

TEBRİK  TECAVÜZ  TEDAVİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her iki el iki yandan gelerek göğsün önünde 

birbirini kavrayacak şekilde birleşir. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret ve orta 

parmaklar açık, öbür parmaklar ise kapalıdır. 

Açık parmaklar, birbirinin üzerinden yanlara 

açılır. 

 Her iki elin parmak uçları, birbirine değecek 

şekilde vücuda dokundurulur. Bu hareket 

tekrarlanır. 
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TEDBİR  TEHDİT  TEHLİKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Her iki el düz, avuç içleri kendinize bakacak 

şekilde, sağ el sol elin önüne konur ve 

kendinize doğru çekilir. 

 Sağ el işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalı, el aşağıya yukarıya sallanır.  

 Her iki el göğüs hizasında, sağ elin işaret ve 

orta parmağı açık ve avuç içine doğru kıvrık, 

her iki el çapraz, bilekler birbirine vurulur. 

 

TEK  TEKİRDAĞ  TEKLİF 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

Sağ el işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalı, avuç içi karşıya bakacak şekilde işaret 

parmağı alnın önünden avuç içi kendinize 

bakacak şekilde döndürülür ve aşağıya indirilir. 

Bu, yalnızlığı işaret etmektedir. 

 Her iki el omuz hizasındadır. Sol el düz ve avuç 

içi sağa bakacak şekildedir. Sağ el, sol ele 

doğru fiske atar. 

 Sağ el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmağıyla bitişik, öbür 

parmaklar kapalıdır (T el). El, ağız hizasından 

öne doğru hareket ettirilir. 
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TEKRAR  TELAŞ  TELEFON 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki el başparmakları açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Sağ başparmağı omuza dokunduktan 

sonra göğüs hizasındaki sol el, başparmağının 

ucuna dokunur.  

 Sağ el düz, orta parmak kıvrıktır. Orta parmak, 

sağ kaşın üzerinde sağa sola sallanır. 

 Sağ elin baş ve serçe parmağı açık, öbür 

parmaklar kapalıdır. Başparmağı kulağa, serçe 

parmağı ağza gelecek şekilde hareket ettirilir. 

TELEVİZYON  TEMBEL  TEMİZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki el göğüs hizasında başparmağı, işaret ve 

orta parmakları açık, öbür parmaklar kapalıdır. 

Eller bilekten sağa sola sallanır. 

 Her iki elin baş ve serçe parmakları açık, öbür 

parmaklar kapalıdır. Başparmakları göğüs 

hizasında iki kez vücuda dokundurulur. 

 Sağ elin işaret ve ortaparmağı açık ve bitişik 

öbür parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar, sağ 

yanaktan aşağı doğru kez indirilir. 
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TENCERE  TENEFFÜS  TENHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Her iki el vücudun iki yanında yumruk 

biçiminde, işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve 

başparmağıyla bitişik, öbür parmaklar kapalıdır 

(T el). Eller iki yanda bir tencerenin kaldırıldığı 

hayal edilebilir. 

 Sağ elin parmak uçları birbirine değecek 

şekilde, sağ omuzun üzerinde sağa sola sallanır. 

 Sağ el düz, avuç içi karşıya bakacak şekilde, 

başparmağı sağ kaşa konur. 

TEPE  TEPSİ  TERAZİ 

    

 

 

 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasında, avuç içleri aşağıya 

bakacak şekildedir. Sağ el resimdeki gibi 

yukarı doğru çekilir. Tepe yapıldığı hayal 

edilebilir. 

 Her iki el vücudun iki yanında yumruk 

biçimindedir, işaret parmağı öne doğru çıkıntılı 

ve başparmağıyla bitişik, öbür parmakları 

kapalıdır (T el). Tepsinin kulplarından tutularak 

kaldırılması hayal edilebilir. 

 

 Her iki el göğüs hizasında, düz, avuç içleri 

yukarıya bakacak şekilde, elleri ters yönde 

aşağıya yukarıya hareket ettirilir. 
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TERBİYE  TERCİH ETMEK  TERCÜMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Sağ elin işaret ve orta parmağı açık düzdür. Sağ 

yanaktan aşağı doğru indirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret ve başparmağı 

uçları birbirine değecek şekilde aşağıya 

yukarıya hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, düz, avuç içleri 

birbirine değecek şekilde daire çizer. 

TERLEMEK  TERLİK  TERMOMETRE 

 

 

 

  

 

 
        

Sağ elin işaret parmağı açık, kıvrık, öbür 

parmaklar kapalıdır. İşaret parmağı alnın 

solundan sağına doğru getirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, düz, avuç içleri 

birbirine bakacak şekilde, sağ el sol avuç içine 

konur. Ardından sağ elin işaret parmağı ve orta 

parmağı açık öbür parmakları kapalı, sağ eli sol 

elin üzerinden resimde bulunan oklardaki gibi 

hareket eder. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, kıvrık, öbür 

parmaklar kapalıdır. İşaret parmağı alnın 

solundan sağına doğru getirilir. Ardından sağ 

el, sol kol altına konur. 
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TERÖR  TERZİ  TESBİH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Her iki el göğüs hizasında yumruk biçiminde, 

işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve 

başparmağıyla bitişik, öbür parmakları 

kapalıdır (T el). Eller birbirine dokundurulur. 

 

 Her iki el göğüs hizasında, düz, avuç içleri 

aşağıya bakacak şekilde öne doğru hareket 

ettirilir. Terzinin dikiş makinesi ile dikiş 

dikmesi düşünülebilir. 

 Her iki el göğüs hizasında yumruktur. 

Başparmakları üstte açılıp kapatılarak, tespih 

çekme hareketi yapılmaktadır. 

TESLİM OLMAK  TESTERE  TEŞEKKÜR ETMEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki el omuzların üzerinde düz, avuç içleri 

karşıya bakacak şekilde eller iki yana kaldırılır. 

 Her iki el göğüs hizasında, düz, sağ avuç içi 

sola, sol avuç içi aşağıya bakacak şekildedir. 

Sağ el, sol el üzerinde ileri geri hareket ettirilir. 

 İşaret parmağı ve orta parmağın uçları 

birbirine değecek ve öbür üç parmağı açık 

biçimde el boğaza götürülür. 
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TEYZE  TIRAŞ  TIRNAK 

 

 

 

 

 

 

 
   

Sağ el işaret ve orta parmağı açık, öbür 

parmaklar kapalıdır (V el). İşaret parmağı sol 

yanağa değecek şekilde, el sol yanaktan sağ 

yanağa doğru hareket ettirilir. 

 Sağ el işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. İşaret parmağı, sağ yanaktan aşağıya 

doğru hareket ettirilir. 

 Sağ el işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. İşaret parmağı ile sol el başparmak 

tırnağı gösterilir. 

TIRPAN  TİLKİ  TİMSAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Sol el, sol göğüs hizasında yumruktur. Sağ el, 

sağ belin hizasında yumruktur. Her iki el aynı 

anda sola doğru hareket ettirilir. 

 Sağ el, burun hizasından öne doğru hareket 

ettirilirken parmak uçları birleşir. 

 Her iki el göğüs hizasında, düz, avuç içleri 

birbirine bakacak şekilde eller birleştirilir ve 

açılır. Timsahın ağzının açılıp kapanması 

düşünülebilir. 
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TİNER  TİŞÖRT  TİYATRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalı, el burna değdirilir. Tinerin kokusu işaret 

edilmektedir. 

 Sağ el düz, avuç içi yukarıya bakacak şekilde, 

el, sol koldan sol göğse doğru hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları 

ve orta parmakları açık öbür parmakları 

kapalıdır (V el). Eller bileklerden birbirine 

değecek şekilde ters yönde aşağıya yukarıya 

hareket ettirilir. 

TOK  TOKAT  TOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Sağ el düz, avuç içi kendinize bakacak şekilde 

el karna konur. 

 Sağ el düz, avuç içi yanağa bitişik, el sağ 

yanaktan sol yanağa konur. 

 Her iki el düz, kıvrık, avuç içleri birbirine 

bakacak şekilde, aralarında yuvarlak bir nesne 

varmış gibi tutulur. 
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TOP (SİLAH)  TOPLAMAK  TOPLANTI 

  

 

  
 

 

 

 

 

Her iki el göğüs hizasında, sağ elin işaret 

parmağı açık, öbür parmakları kapalıdır. Sol el 

düz, avuç içi kendinize bakacak şekilde, sağ el, 

sol elin üzerine konur. Eller önce ileri, sonra 

geri hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, avuç içleri aşağıya 

bakacak şekilde bir el yukarı doğru çıkarken 

parmak uçları birleşir, öbür el aşağıya inerken 

parmaklar açılır. Bu hareket tekrarlanır. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları 

ve başparmakları açık, öbür parmaklar 

kapalıdır (C el). Her iki el yanlardan ortaya 

getirilir. 

TOPRAK  TORBA  TORNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki el göğüs hizasında parmak uçları 

birbirine sürtülür. 

 Her iki el sağ omuz hizasında yumruktur. Bir 

torbanın sırtta taşındığı hayal edilebilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları 

açık, öbür parmakları kapalıdır. Sol el sabit, 

öbür elin işaret parmağı sol elin çevresinde 

döndürülür. 
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TORPİL  TÖVBE  TRABZON 

 

 

 

 
   
 

 

 
  

Sağ elin serçe parmağı açık, öbür parmakları 

kapalı, avuç içi sola bakacak şekilde, açık 

parmak çeneye konur. 

 Sol el göğüs hizasında, düz, avuç içi yukarıya 

bakacak şekildedir. Sağ elin işaret parmağı ve 

orta parmağı açık, öbür parmakları kapalıdır (V 

el). Sağ elin işaret parmağı ağız hizasından sol 

el avuç içine konur. 

 Her iki el göğüs hizasında, sol el yumruk, sağ 

el düz, sol elin altındadır. Sağ el, sol elin 

altında dairesel hareket ettirilir. 

TRAFİK  TRAKTÖR  TRAMVAY 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Her iki el düz, avuç içleri karşıya bakacak 

şekilde, eller aşağıya yukarıya hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, sol el yumruk, sağ el 

düz, sol elin üzerindedir. Sağ elin parmak uçları 

aşağıya yukarıya sallanır. 

 Her iki el göğüs hizasında, avuç içleri birbirine 

bakacak şekildedir. İşaret parmakları ve orta 

parmaklar açık, kıvrık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Eller aynı yönde, öne arkaya hareket 

eder. 
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TREN  TUĞLA  TUNCELİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Her iki el göğüs hizasında, avuç içleri birbirine 

bakacak şekilde, işaret ve orta parmaklar açık, 

kıvrık, öbür parmaklar kapalıdır. Eller aynı 

yönde daire çizerek hareket eder. 

 Her iki el göğüs hizasında, düz, avuç içleri 

kendinize bakacak şekilde konur. Alttaki el, 

öbürünün üzerine konacak şekilde hareket 

tekrarlanır. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbürleri kapalı, 

çene ve dudak arasında döndürülür. 

TURİST  TURİZM  TURKCELL 

 

 

 

 

 

 

 
   

Sağ el göğüs hizasında, düz, kıvrık, avuç içi 

karşıya bakacak şekilde el daire çizer. 

 Sağ el göğüs hizasında, düz, kıvrık, avuç içi 

karşıya bakacak şekilde el daire çizer. 

 Sağ el başın sağ kısmına değecek şekilde, 

işaret ve başparmağı açıktır. El sağa doğru 

çekilirken açık parmaklar kapatılır. 
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TURŞU  TUTKAL  TUTMAK 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Her iki el düz, avuç içi kendinize bakacak 

şekilde, sağ el ağız hizasında, ileri geri hareket 

eder. Sağ el karın hizasındadır. Ardından sağ 

elin parmak uçları birbirine bitişik, sol elin 

parmakları içine doğru hareket eder. Acı 

yenmesi ve turşunun kavanoza konması hayal 

edilebilir. 

 Sağ el ağız hizasında, işaret ve başparmak 

açıktır. Açık parmaklar açılıp kapatılır. 

 Her iki el göğüs hizasında, eller öne doğru 

giderken bir şey tutar gibi yumruk yapılır. 

TUTUKLU  TUVALET  TUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki el göğüs hizasında yumruk, bilekler 

birbirine resimdeki gibi, getirilerek vurulur.  

 Sağ el işaret, orta ve başparmağı açık, kıvrık, 

açık parmaklar sağ omuza dokunur. 

 Sağ elin işaret, orta ve başparmak uçları 

birbirine sürtülür. Yemeğe tuz atılması hayal 

edilebilir. 



 

292 

TUZLUK  TÜKENMEZ KALEM  TÜKÜRMEK 

  

 

 

 

 

 

 

  

Sağ el parmaklar kıvrık, avuç içi karşıya bakacak 

şekilde, sol el düz ve avuç içi yukarıya bakar 

biçimdedir. Sağ el, sol el avuç içine doğru hareket 

ettirilir. 

 Sağ el göğüs hizasında, başparmak açık, öbür 

parmaklar kapalıdır. Başparmak aşağıya 

yukarıya hareket eder. Tükenmez kalemin açma 

kapama düğmesine basılması hayal edilebilir. 

 Sağ el ağız hizasında, bütün parmaklar 

kapalıdır. El ileri hareket ettirilirken işaret, 

orta ve başparmak açılır.  

TÜNEL  TÜP  TÜRBE 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sol el düz, avuç içi aşağıya bakacak biçimde 

karın hizasında, sağ el açık, parmaklar aşağıya 

sarkıtılmış şekilde, resimdeki gibi, yukarı 

doğru çekilirken parmak uçları birleştirilir. 

Ardından sağ elin parmak uçları birbirine 

değecek şekilde sol elin içinden resimdeki gibi 

geçirilir. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalıdır. İşaret parmağı burnun uç kısmına 

değdirilir. 

 Sol el düz, avuç içi aşağıya bakacak biçimde 

karın hizasında, sağ el açık, parmaklar aşağıya 

sarkıtılmış şekilde, resimdeki gibi, yukarıdan 

aşağı doğru getirilir. Ardından her iki el avuç 

içleri kendinize bakacak şekilde eller dua eder 

gibi iki yana kaldırılır. 
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TÜRKÇE  TÜRKİYE  

 

 

 

 

 

 

TÜRKÇE 

 

Sağ elin işaret ve başparmağı açık öbür 

parmakları kapalıdır. El, alnın üst kısmına 

konur. 

 Sağ elin işaret ve başparmağı açık, öbür 

parmakları kapalıdır. El, alnın üst kısmına 

konur ve soldan sağa doğru hareket ettirilir. 
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U  UCUZ  UÇAK 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Sağ elin işaret ve başparmağı açık, öbür 

parmakları kapalıdır. Açık parmakların uçları 

yukarıya gösterir şekilde el göğüs hizasında 

tutulur. 

 Sağ el göğüs hizasında, işaret ve başparmağı 

birbirine sürtülür, öbür parmaklar kapalıdır. 

Ardından sağ el avuç içi aşağıya bakar ve 

parmaklar eğik kol aşağıya hareket ettirilir. 

 Sağ el sağ omuz hizasında, serçe parmak ve 

başparmak açık, öbür parmaklar kapalıdır. Sağ 

el sola yukarı doğru hareket ettirilir. 

UÇMAK  UKALA  ULUSLARARASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Her iki el vücudun iki yanında açık düz ve avuç 

içleri aşağıya bakacak şekilde, eller yukarıya 

aşağıya hareket ettirilir. 

 Sağ elin parmakları açık düz kıvrıktır. El başın 

sağından yukarı doğru, parmaklar aşağıya 

yukarıya hareket ederek çıkar. 

 Her iki el işaret ve başparmakları açık, öbür 

parmaklar kapalıdır. Açık parmak uçları 

birbirini gösterir şekilde, eller göğüs hizasında 

tutulur. Önce sağ el altta, sol el üsttedir, sonra 

eller değiştirilir. 
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UMRE  UMUT  UN 

  

 

 

 

 

 

 
 

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin 

parmakları açık kıvrık, avuç içi aşağıyı 

gösterecek şekildedir. Sol el düz, sağ elin 

altındadır. Sağ el, sol elin avuç içine doğru 

indirilir. 

 

 Sağ el ağız hizasında, avuç içi kendinize 

bakacak şekilde, parmaklar açık kıvrık, el üst 

dudağa konur. Ardından sağ elin işaret parmağı 

açık, öbür parmakları kapalı, açık işaret 

parmağı alnın sol kısmından sağına doğru 

getirilir. 

 Sağ el, sağ yanak hizasında, düz kıvrıktır. Sağ 

elin parmaklarının üst kısmı, sağ yanağa 

dokunarak yukarıya hareket ettirilir. Ardından 

her iki el açık düz, avuç içleri birbirine 

dokunacak şekilde, eller birbiri üzerinde daire 

çizer. 

UNUTMAK  USTA  USTURA 

 

 

 

 

 

 

      

Sağ el başın sağ tarafında durur. Resimdeki 

gibi şıklatılır. 

 Sağ el göğüs hizasında, serçe ve başparmak 

açık, öbür parmaklar kapalıdır. Sağ el bilekten 

sağa doğru çevrilirken sol el sağ eli bilekten 

tutar. 

 Her iki el başın sağındadır. Sağ başparmak 

açık, öbür parmaklar kapalı, başparmak 

yanaktan aşağı doğru hareket eder. Sol el açık, 

düz, resimdeki gibi, başın sağına konur. 
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UŞAK  UTANMAK  UYGUN 

 

 

 

 
 

 

 

  

Her iki el omuz hizasında, parmaklar açık, düz 

ve avuç içleri aşağıya bakacak şekilde, eller 

öne doğru hareket ettirilir. 

 Sağ el yüzün önünde, parmaklar açık düz ve 

avuç içi kendinize bakacak şekilde, sola doğru 

hareket ederken parmaklar ağzın önünde 

yumruk şeklini alır. El ağızdan aşağı doğru 

indirilir. 

  Sağ elin işaret parmağı açık öbür parmakları 

kapalıdır. Açık parmak alnın sağ kısmına 

konur. Ardından her iki el göğüs hizasında, 

parmaklar açık düz, parmak uçları birbirine 

değecek şekilde, resimdeki gibi birleştirilir. 

UYUMAK  UYUŞTURUCU  UZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Her iki el sol omuz hizasında, parmak uçları 

birbirine değecek şekilde gözler kapalı durur. 

 Sağ el açık düz ve avuç içi kendinize bakacak 

şekilde, el burnun önünde, soldan sağa doğru 

çekilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, başparmakları açık, 

öbür parmaklar kapalıdır. Eller göğsün 

ortasında, resimdeki gibi, birleştirildikten 

sonra sağ el ileri, sol el geri hareket ettirilir. 
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UZUN  

 

 

 

 
Her iki el göğüs hizasında, işaret ve 

başparmaklar birbirine değecek şekilde durur, 

öbür parmaklar açıktır. Sol el aşağıya, sağ el 

yukarı doğru hareket ettirilir. 
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Ü  ÜCRET  ÜÇ 

 

 

 

  

 

 

 

  

Sağ el işaret ve başparmak açık, öbür 

parmaklar kapalı, parmak uçları yukarıyı 

gösterir şekilde el göğüs hizasında tutulur. Sol 

elin parmakları sağ elin üzerinde şıklatılır. 

 Her iki el göğüs hizasında, sağ el yumruk 

biçiminde, işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve 

başparmakla bitişik, öbür parmaklar kapalıdır 

(T el). Sağ el, sol avuç içine tek hareketle 

konur. 

 

 Sağ el işaret, baş, orta parmak açık, öbür 

parmaklar kapalıdır. 

ÜÇGEN  ÜÇÜNCÜ  ÜFLEMEK 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

Her iki el göğüs hizasında, sağ el işaret ve orta 

parmak açık, parmak uçları sol elin işaret 

parmağının üzerine konur. 

 Her iki el göğüs hizasında, sol el işaret baş ve 

orta parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır. 

Sağ el işaret parmağı, sol elin orta parmağını 

gösterecek şekilde dokunur. 

 Sağ el düz, parmaklar birbirine bitişik, avuç 

içi sola bakacak şekilde sağ el ağzın sağ 

kenarına konur. Dudaklar yuvarlak bir şekil 

alır. 
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ÜLKE  ÜNİVERSİTE  ÜNLÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ el, sol kolun dirseğinden yukarı doğru iki 

kez dokunarak hareket ettirilir. 

 Her iki el sağ göğüs hizasında, yumruk, 

yumruklar ters yönde aşağıya yukarıya hareket 

eder. 

 Sağ el işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalı, el iki kez kulağı gösterir şekilde 

dokunur. 

ÜST GEÇİT  ÜST  ÜSTÜNDE 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

Her iki el göğüs hizasında, işaret ve serçe 

parmak açık, öbür parmaklar resimdeki 

şekildeki gibi birbirine dokunur. Ardından sağ 

el işaret ve orta parmak açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Sağ el açık parmaklar yürüme işareti 

yaparak, sol elin orta ve yüzük parmağının 

üzerine doğru hareket eder. 

 Her iki el parmaklar açık düz ve avuç içleri 

aşağıya bakacak şekilde, sağ el sol elin 

bileğinden elin üstüne doğru getirilir. 

 Her iki el parmaklar açık düz ve avuç içleri 

aşağıya bakacak şekildedir. Sağ el, sol elin 

üzerinde sağa sola hareket eder. 
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ÜŞÜMEK  ÜTÜ  ÜVEY 

 

 

 

    

 

 

 

  
Her iki el göğüs hizasında, yumruklar sağa sola 

kısa hareketler yapar. 

 Her iki el karın hizasında, avuç içleri birbirine 

bakacak şekilde, sağ el başparmak açık öbür 

parmakları kapalıdır. Açık başparmak sol el 

üzerinde sağa sola hareket eder.  

 Her iki el göğüs hizasında, başparmaklar açık, 

öbür parmaklar kapalıdır. Her iki el parmak 

uçları göğsün ortasında birleştirilir. 

ÜYE  ÜZÜLMEK  ÜZÜM 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sağ el işaret ve orta parmak açık, birbirine 

bitişik, öbür parmaklar kapalı, sol el avuç 

içinde vurulur. 

 Sağ el parmakları açık, kıvrık ve parmak uçları 

yukarıyı gösterir şekilde; el, göğüs hizasından 

yukarı doğru hareket ettirilirken parmaklar 

kapatılır. 

 Her iki el yüz hizasında, işaret ve başparmak 

uçları birbirine değer, öbür parmaklar açıktır. 

Sağ el, sol el altından ağza götürülür. 

Salkımdan üzüm koparılıp yenmesi hayal 

edilebilir. 
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V  VAAT  VAAZ 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Sağ el işaret ve orta parmak açık öbür 

parmaklar kapalı (V el) sağ göğüs hizasında 

parmak uçları yukarıyı gösterecek şekilde 

tutulur.  

 Sağ el yumruk biçiminde işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik öbür 

parmaklar kapalıdır (T el). El ağızdan aşağı 

doğru indirilir. Ardından sağ el avuç içi aşağıya 

bakacak şekilde bilekten göğsün ortasına doğru 

eğilir. 

 Sağ elin parmak uçları birbirine değecek 

şekilde başın üzerinde daire çizilir. Bu sarık 

işaretidir. Ardından sağ el düz parmaklar avuç 

içi kendinize bakacak şekilde el öne doğru 

çıkarılır. 

VADE  VADİ  VAGON 

 

 

 

 

 

 

 
   

Her iki el göğüs hizasında açık düz ve sol el 

avuç içi yukarıya bakacak, sağ el avuç içi 

kendinize bakacak şekilde sağ el sol elin avuç 

içine konur ve parmaklara doğru iki kez 

hareket ettirilir. 

 Her iki el omuzların üzerinde açık düz ve avuç 

içleri yukarıya bakacak şekilde eller iki yandan 

aşağıya ortaya doğru getirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında işaret parmakları ve 

orta parmak açık, kıvrık öbür parmaklar kapalı 

avuç içleri birbirine bakacak şekilde eller aynı 

anda ileri doğru daire çizer. Ardından her iki 

el göğüs hizasında açık düz ve avuç içleri 

birbirine bakacak şekilde eller soldan sağa 

doğru resimdeki gibi hareket eder. 
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VAKIF  VALİ  VALİZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ el baş, işaret ve orta parmak açık kıvrık 

öbür parmakları kapalı el kulağı içine alacak 

şekilde başın sağ kısmına konur. 

 Sağ el, sol elin üzerine konur ve sol kolun 

üstünden omuza doğru çekilir. 

 Sağ el bir şey tutar gibi karın bölgesinden 

göğüs hizasına kaldırılır. 

VAN  VANA  VAPUR 

  
 

 

      
 

 

 

 

 

Sağ el işaret ve orta parmak açık öbür 

parmaklar kapalı (V el), sağ göğüs hizasında 

parmak uçları yukarıyı gösterecek şekilde 

tutulur. Sol el sağ elin bilek hizasında düz ve 

avuç içi aşağıya bakacak şekilde durur. 

 Her iki el göğüs hizasında avuç içleri aşağıya 

bakacak şekilde sağ el işaret parmak, 

başparmak ve orta parmak açık kıvrık öbür 

parmaklar kapalı sağ el sola doğru bilekten 

döndürme hareketi yapar. Sol el sağ elin altında 

düz ve avuç içi aşağıya bakacak şekilde durur. 

 Her iki el düz ve serçe parmaklar birbirine 

değecek şekilde öne doğru hareket ettirilir. 
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VAR  VATAN  VATANDAŞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sol el açık düz ve avuç içi aşağıya bakacak 

şekilde başparmak vücuda değecek şekilde 

kendinize doğru hareket ettirilir. 

 Sağ el sol kolun dirseğine doğru iki kez 

dokunarak hareket ettirilir. 

 Sağ el sol kolun bileğinden dirseğe ardından 

üst kola konur. 

VAZGEÇMEK  VE  VEDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sağ el sağ omuz hizasında avuç içi sola 

bakacak şekilde göğsün önüne doğru hareket 

ederken avuç içi yukarıya bakacak şekle 

getirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında işaret parmakları 

açık öbür parmaklar kapalı işaret parmakları 

resimdeki gibi çapraz birbirinin üzerine 

getirilir. Bu hareket iki kez tekrarlanır. 

 Sağ el sağ omuz hizasında avuç içi karşıya 

bakacak şekilde el sağa sola sallanır. 
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VELİ  VEREM  VERGİ 

 

 

 

 

 

 

     
 

Her iki el göğüs hizasında avuç içleri birbirine 

bakacak şekilde eller düz ve kıvrık bilekler 

birbirine değdirilir. Ardından sağ el işaret ve 

orta parmak açık, öbür parmaklar kapalı (V el) 

sağ göğüs hizasında parmak uçları yukarıyı 

gösterecek şekilde tutulur. 

 Sağ el açık, düz ve serçe parmak vücuda 

değerek aşağı doğru çekilir. Ardından her iki el 

göğüs hizasındadır. Sağ el işaret parmağı ve 

başparmak uçları sol el bileğin her iki yanına 

değecek şekilde tutulur. 

 Her iki el göğüs hizasında sağ el işaret ve orta 

parmak açık, kıvrık öbür parmaklar kapalıdır. 

Sol el açık avuç içi yukarıya bakar. Sağ elin 

parmakları sol el avuç içinden parmaklara 

doğru hareket eder. 

VERMEK  VERMEM  VEYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sol el göğüs hizasında ve yumruk biçiminde 

işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve 

başparmakla bitişik öbür parmaklar kapalıdır 

(T el). El öne doğru çıkarılır. 

 Sağ el göğüs hizasında yumruk yapılıp el 

bilekten döndürülerek öne doğru çıkarılır. 

 Her iki el göğüs hizasında işaret parmağı açık, 

öbür parmaklar kapalı işaret parmakları 

resimdeki gibi tutulur. 
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VEZNE  VİCDAN  VİDA 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Her iki el yüz hizasında işaret ve orta parmak 

açık öbür parmaklar kapalı eller yanlara doğru 

açılır ve avuç içleri birbirine bakacak şekilde 

aşağıya indirilir. Ardından Her iki el göğüs 

hizasında sağ el yumruk biçiminde işaret 

parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla 

bitişik öbür parmaklar kapalıdır (T el). Sol avuç 

içine tek hareketle konur. 

 Sağ elin baş, işaret ve orta parmağı açık ve 

kıvrık öbür parmaklar kapalıdır. Açık 

parmaklarla kalbin üzerine iki kez dokunulur. 

 Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin baş, 

işaret ve orta parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalıdır. Sol el işaret parmağı açık, sağ el 

parmakları arasına getirilir. Sağ el aşağıya 

yukarıya döndürülür. 

VİDEO  VİNÇ  VİRAJ 

      
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Her iki el göğüs hizasında, sol avuç içi aşağıya 

bakacak şekilde düz; sağ elin işaret parmağı, 

başparmağı açık, öbür parmaklar kapalı (L el) 

her iki el ile aynı anda daire çizilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, sol el göğsün 

önünde yumruk; sağ el işaret parmak açık öbür 

parmaklar kapalıdır. Sağ el öne doğru işaret 

parmağı açılıp bir şey alır gibi kapanarak 

yukarıya kaldırılır. 

 Sağ el göğüs hizasında avuç içi sola bakacak 

şekilde ileri itilir. Ardından parmaklar 

resimdeki gibi kıvrılarak sola hareket eder. 
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VİRGÜL  VİRÜS  VİŞNE 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Sağ el sağ omuz üzerinde, işaret parmağı açık 

öbür parmaklar kapalı el sağdan sola aşağıya 

doğru hareket eder. 

 Sağ el göğüs hizasında, işaret ve orta parmak 

açık, öbür parmaklar kapalı (V el) tutulur 

ardından parmak uçları birbirine değecek 

şekilde el kapatılıp açılır. 

 Sağ el düz ve parmaklar açık (V el) ve avuç içi 

dışarı bakacak şekilde sağ kulak işaret parmağı 

ve orta parmak arasına alınır. 

VODAFONE  VOLEYBOL  VOLKAN 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Sağ el işaret ve orta parmak açık, öbür 

parmaklar kapalı ve avuç içi kendinize bakacak 

şekilde parmak uçları üst dudağa değdirilir. 

 Her iki el omuz hizasında işaret parmak, orta 

parmak ve başparmak açık, öbür parmaklar 

kapalı el öne doğru iki kez hareket ettirilir.  

 Sol el ve kol düz avuç içi aşağıya bakacak 

biçimde karın hizasında, sağ el açık parmaklar 

aşağıya sarkıtılmış şekilde sol el üzerinden 

yukarı doğru çekilir. Dağ yapıldığı hayal 

edilebilir. Devamında sağ el avuç içi yukarıya 

bakacak şekilde parmaklar açılır. 



 

307 

VURMAK  VÜCUT  

 

 

 

 

 

 

 
 

Sağ el sağ omuz hizasında, avuç içi sola 

bakacak şekilde el göğüs hizasına doğru avuç 

içi kendinize bakacak şekilde getirilir. Bir şeye 

bir yere vuruyormuş gibi hayal edilebilir. 

 Her iki göğüs hizasında açık, avuç içleri göğse 

değdirildikten sonra göğüs hizasından aşağıya 

doğru indirilir. 

 

 



 

308 

Y  YABANCI  YAĞ 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

Her iki el göğüs hizasında, sol elin işaret ve 

orta parmak açık, öbür parmaklar kapalı (V el) 

ve avuç içi karşıya bakacak şekilde; sağ elin 

işaret parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır. 

İşaret parmağı sol elin üzerine konur. Bir Y 

harfi yapılmış olur. 

 Sağ el açık düzdür. Sağ elin üstü iki kez çeneye 

değdirilir. 

 Sağ elin başparmak açık aşağıyı gösterir 

biçimde sol el düz ve avuç içi yukarıya 

bakacak şekilde sağ el, sol elin üzerinde iki 

kez döndürülür. 

YAĞMUR  YAHUDİ  YAKA SİLKMEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Her iki elin avuç içleri aşağıya bakacak şekilde 

parmaklar kıvrık eller aşağı doğru kesik kesik 

indirilir. 

 Sağ elin işaret parmağı öne doğru eğilmiş 

biçimde alnın sağ kısmında parmak ucu aşağı 

doğru hareket ettirilir. Ardından sağ elin avuç 

içi başın üst kısmına bakacak şekilde resimdeki 

gibi konur. 

 Sağ işaret ve başparmak arasına kıyafetin 

göğüs hizasındaki bir bölümünü alarak aşağı 

doğru iki kez çekilir. 
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YAKA  YAKALAMAK  YAKIN 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Sağ elin işaret ve başparmak açık (C el) öbür 

parmaklar kapalı parmak uçları arkaya bakacak 

şekilde el boynun önüne konur. 

 Her iki el göğüs hizasında parmaklar kıvrık 

avuç içi karşıya bakacak şekilde parmaklar bir 

nesne yakalar gibi yumruk yapılır. 

 Sağ göğüs hizasında, el yumruk serçe ve 

başparmak açık, El öne doğru kısa hareket 

ettirilir.  

YAKIŞIKLI  YAKIŞMAK  YAKMAK 

 

 

 

 

 

 

 
   

Sağ el göğüs hizasında başparmağı açık öbür 

parmaklar kapalı başparmak yukarıya 

gösterecek şekilde önden yukarıya daire çizilir. 

 Her iki el açık düz, parmak uçları resimdeki 

gibi birbirine yaklaştırılır. 

 Her iki elin işaret ve başparmak birbirine 

değecek öbür parmaklar açık başparmaklar 

birbirine vurulur. Ardından her iki el göğüs 

hizasında avuç içleri yukarıya bakacak şekilde 

eller aşağıya yukarıya hareket ettirilir. Ateş 

işareti yapılır. 
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YALAN  YALNIZ  YALVARMAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Sağ el açık düz kıvrıktır. Parmakların üstü sağ 

yanağa değdirildikten sonra aşağıya yukarıya 

hareket ettirilir.  

 Sağ elin işaret parmağı açık öbür parmaklar 

kapalı avuç içi karşıya bakacak şekilde işaret 

parmağı alnın önüne koyulur. Devamında avuç 

içi kendinize bakacak şekilde döndürülerek 

aşağıya indirilir. Bir işaret yalnızlığı işaret 

etmektedir. 

 Her iki el göğüs hizasında birbirine bağlı 

şekilde öne arkaya hareket ettirilir.  

YANAK  YANGIN  YANLIŞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sağ elin işaret ve başparmak arasına sağ yanak 

alınır. 

 Sağ el karın hizasında sol el omuz hizasında her 

iki elin bütün parmakları açık kıvrık ve avuç 

içleri yukarıya bakacak şekilde eller aşağıya 

yukarıya hareket ettirilir. Bu hareket eller 

değişerek tekrarlanır. 

 Sağ elin işaret parmağı açık ve kıvrık çeneye 

dokunur. 
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YAPIŞKAN  YAPMAK  YARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ elin işaret ve başparmağın uçları birbirine 

değecek şekilde  göğsün önünde açılıp kapanır. 

 Her iki el düz ve avuç içleri aşağıya bakacak 

şekilde sağ el sol elin üzerine vurur. 

 Her iki el açık düzdür. Sağ el, sol elin 

üzerinde avuç içi kendinize bakacak şekilde 

sol elin parmak uçlarına doğru iki kez hareket 

ettirilir. 

YARAMAZ  YARDIM  YARIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Her iki el göğüs hizasında eller yumruk serçe 

parmakları ve baş açıktır. Eller sağa sola 

hareket ettirilir. 

 Sağ el açık avuç içi sol kola dokundurulur.  Her iki el göğüs hizasında sol el avuç içi 

kendinize bakacak, sağ el avuç içi sola 

bakacak şekilde, sağ el sol el üzerine konur ve 

kesiyormuş gibi hareket ettirilir. 
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YARIN  YARIŞMA  YASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Sağ el, sağ omuz hizasında başparmak açık 

öbür parmaklar kapalıdır. Başparmak omuz 

hizasından öne doğru getirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, başparmak açık öbür 

parmaklar kapalıdır. Avuç içleri kendinize 

bakacak şekilde sağ el yukarıya; sol el aşağıya 

doğru hareket ettirilir. Bu hareket eller 

değiştirilerek tekrarlanır. 

 Sağ el karın hizasında, baş ve işaret parmağı 

açık (C el ), öbür parmaklar kapalıdır. El 

göğsün ortasına konur. 

YASAK  YASTIK  YAŞ GÜNÜ 

 
 

 

 

 

 

  
 

Her iki el göğüs hizasındadır. Sol el yumruktur. 

Sağ el düz ve parmaklar birbirine bitişiktir. Sağ 

el, sol elin önünden aşağıya doğru indirilir. 

 Her iki el sağ omuz hizasında, başparmak hariç 

öbür parmaklar birbirine bitişik ve kıvrıktır.  

Parmaklar birleştirilir ayrılır. Baş sağa doğru 

eğilir. Bir yastığa yatılıyormuş gibi hareket 

ettirilir. 

 Sağ elin işaret parmağı açık öbür parmaklar 

kapalı, açık parmak öne doğru kıvrılır ve ucu 

dişlere değdirilir. Ardından her iki el göğüs 

hizasında işaret parmağının ve orta parmağın 

uçları birbirine değecek ve öbür parmaklar 

açık biçimde el öne doğru iki kez hareket 

ettirilir. 
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YAŞ  YAŞ(ISLAK)  YAŞAMAK 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Sağ elin işaret parmağı açık öbür parmaklar 

kapalı, açık parmak öne doğru kıvrılır ve ucu 

dişlere değdirilir. 

 Sağ elin başparmak açık, öbür parmaklar kapalı 

olacak şekilde başparmak ağza doğru götürülür. 

Ardından her iki el göğüs hizasında parmak 

uçları birbirine değecek şekilde açılı kapanır. 

 Sağ el açık düz kıvrık; sol el açık düzdür. Eller 

resimdeki gibi konur. Sağ el kademeli olarak 

(sol ele dokunup kalkarak) yukarıya çıkar. Sol 

el sabittir. 

YAŞLI  YATAK  YAVAŞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sağ el çene hizasında düz ve avuç içi aşağıya 

bakacak şekilde kıvrık elin üstü çeneye konur 

ve el öne arkaya sallanır. 

 Sağ elin işaret ve başparmağı açık, öbür 

parmaklar kapalı, sağ gözü arasına alacak 

şekilde el sağa doğru çekilirken parmaklar 

kapanır. Ardından her iki el göğüs hizasında 

resimdeki gibi aşağıya doğru indirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında açık düz ve avuç 

içleri aşağıya bakacak şekilde, sağ el sol elin 

üzerinde bileğe doğru hareket eder. 
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YAYA  YAYLA  YAYMAK 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Her iki el karın hizasında, açık düz, avuç içleri 

birbirine bakacak şekilde eller öne doğru 

hareket ettirilir. Ardından sağ el vücudun 

önünde işaret parmağı ve orta parmak açık, 

öbür parmaklar kapalı (V el), parmak uçları 

aşağıya bakacak şekilde hareket ettirilerek 

yürüme işareti yapılır. 

 Sağ elin işaret ve başparmak açık, öbür 

parmaklar kapalıdır (L el). Sağ elin işaret 

parmağı burnun üzerine konur ardından avuç içi 

karşıya bakacak şekilde çevrilir. Ardından her 

iki el göğüs hizasında parmaklar açık avuç 

içleri aşağıya bakacak şekilde iki yana açılır. 

 Her iki el göğüs hizasında yumruk eller iki 

yana açılır. 

YAZ  YAZIK  YAZMAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Sağ elin işaret parmağı açık, kıvrık, öbür 

parmaklar kapalıdır. Açık parmak alnın 

solundan sağa doğru çekilir. 

 Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, öbür 

parmakları kapalı (V el) ve avuç içi görünecek 

şekilde sol yanağa değdirilir. Ardından avuç içi 

göğse gelecek şekilde çevrilir. 

 Sağ el göğüs hizasında işaret ve başparmak 

birleşik öbür parmaklar kapalıdır. El göğüs 

hizasında aşağıya yukarıya hareket ettirilir. 
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YEDEK  YEDİ  YELEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sağ elin avuç içi kendimize bakacak şekilde 

parmakların kıvrım yerleri çenenin sağına 

vurulur. 

 Sağ elin işaret ve orta parmak açık birbirine 

bitişik öbür parmaklar kapalı parmak uçları 

avuç içi kendinize bakacak şekilde yukarı doğru 

hareket ettirilir. 

 Her iki el açık, düz ve serçe parmak vücuda 

değecek, avuç içleri dışarı bakacak şekilde 

omuz hizasından göğüs hizasına indirilir. 

YEMEK  YEMİN  YENGEÇ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Sol elin parmak uçları birbirine değecek şekilde 

el ağza doğru iki kez götürülür. Yemeğin ağza 

götürülmesi işaret edilmektedir. 

 Sağ elin işaret ve orta parmak açık (V el) öbür 

parmaklar kapalı parmaklar göz hizasından, sol 

düz elin avuç içine konur. 

 Her iki el göğüs hizasında başparmak ve işaret 

parmakları açık, öbürleri kapalı (C el) olacak 

şekilde, açık parmaklar birbirine değdirilerek 

açılır ve kapanır. Bu yengecin kıskaçlarını 

işaret etmektedir. 
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YENİ  YENİLMEK  YENMEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ elin parmaklarının uçları birbirine değecek 

şekilde parmak uçları sağ omuza dokunur. 

 Sağ elin başparmağı açık, öbür parmaklar 

kapalı olacak şekilde başparmak ucu aşağıya 

indirilir. 

 Sağ elin başparmağı açık, öbür parmakları 

kapalı olacak şekilde yukarı doğru hareket 

ettirilir. 

YER  YEŞİL  YETER 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Her iki el işaret ve başparmak açık, öbür 

parmaklar kapalı (C el)  biçimde el göğüs 

hizasından karın hizasına indirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, sağ el yumruk; sol el 

düz ve avuç içi yukarıya bakacak şekildedir. 

Sağ yumruk sol avuç içinde daire çizer. 

 Her iki el göğüs hizasında, açık ve avuç içleri 

aşağıya bakacak şekilde sağ el üstte sol el altta 

başlar ve eller iki yana açılarak bitirilir. 
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YETMİŞ  YIKAMAK  YIKANMAK 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

Sağ elin işaret ve orta parmak açık, öbür 

parmaklar kapalıdır. El yukarı doğru hareket 

ettirilir. Ardından sağ elin işaret parmağı ve 

başparmağının uçları birbirine değdirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, yumruk avuç içleri 

birbirine bakacak şekilde eller birbirine aşağıya 

yukarıya sürtülür. Çamaşır yıkama işareti 

yapılır. 

 Sağ el göğüs hizasında, avuç içi kendinize 

bakacak parmaklar kıvrıktır. Ardından her iki 

el baş üzerinde dairesel hareket ettirilir. 

YIKMAK  YIL   YILAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Her iki el açık, düz ve avuç içleri kendinize 

bakacak şekilde sol el sol göğüs hizasında sağ 

el sol elin parmak uçlarının altından geçecek 

şekilde aşağı doğru indirilir. 

 Sağ elin işaret parmağı açık ve kıvrık, öbür 

parmaklar kapalıdır. Kıvrık parmak ucu çeneye 

konur. 

 Her iki el göğüs hizasında, sağ el işaret 

parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır. Sol el 

düz sağ bileğe konur ve öne doğru S seklinde 

hareket ettirilir. 
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YILBAŞI  YILDIZ  YIRTMAK 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Her iki el işaret ve orta parmak açık, öbür 

parmaklar kapalı (V el) sağ ve sol gözü arasına 

alacak şekilde eller iki yana doğru çekilir. 

Ardından her iki el göğüs hizasında, işaret ve 

serçe parmak açık öbürleri kapalı, her iki elin 

parmak uçları karşıya bakacak şekilde sağa sola 

hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında işaret ve orta parmak 

açık (V el) öbür parmaklar kapalıdır. Her iki 

elin avuç içi karşıya bakacak şekilde sağ el 

üstte sol el altta sağ el aşağıya yukarı doğru 

hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında birleşmiş 

yumruktur, sol el geri sağ el öne doğru hareket 

ettirilir. Böylece herhangi bir şeyin yırtıldığı 

düşünülebilir. 

YİRMİ  YOĞURT  YOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, öbür 

parmaklar kapalı (V el) olacak biçimde, açık 

parmaklar sağa sola sallanır. 

 Sağ elin başparmağı ile öbür parmakları 

karşılıklı olacak şekilde, parmakları açılıp 

kapanır.  

 Sağ el ağız hizasında açık düz, el ağız 

hizasından göğüs hizasına ve öne doğru 

hareket ettirilir. 



 

319 

YOKSUL  YOKUŞ  YOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Sağ elin işaret ve başparmağı birbirine 

değecek, öbür parmaklar açıktır. Sağ elin işaret 

parmağının ve başparmağının uçları ile boğaza 

fiske atılır. 

 Sağ el göğüs hizasında, açık, düz ve göğüs 

hizasından sol omuza doğru hareket ettirilir. 

 Her iki el karın hizasında, açık, düz ve avuç 

içleri birbirine bakacak şekilde eller öne doğru 

götürülür. 

YOLCU  YORULMAK  YOZGAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Her iki el karın hizasında düz parmaklar 

birbirine bitişik avuç içleri birbirine bakacak 

şekilde eller öne doğru götürülür. Ardından 

başparmak ve işaret parmağı açık, parmak 

uçları sola bakacak şekilde, öbür parmaklar 

kapalıdır (C el). El aşağı doğru indirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, sağ el sol elin 

bileğinden aşağı doğru ardından sol el sağ elin 

bileğinden aşağı doğru hareket ettirilir. 

 Her iki el omuzların üzerinde, avuç içleri 

omuzlara bakacak şekilde eller arkaya doğru 

hareket ettirilir. 
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YUKARI  YUMRUK  YUMURTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı açık 

öbür parmaklar kapalıdır, avuç içi karşıya 

bakacak şekilde parmak yukarı doğru kaldırılır. 

 Sağ el sağ göğüs hizasında yumruktur. El ileri 

doğru hareket ettirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, parmak uçları 

birbirine değerek eller iki yana doğru açılır. 

Yumurtaların birbirine vurularak kırılması 

işaret edilmektedir. 

YUMUŞAK  YUNANİSTAN  YÜREK 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Her iki el göğüs hizasında başparmak hariç 

öbür parmaklar birbirine bitişik avuç içine 

doğru kırık, parmaklar kapanıp açılır.  

 Sağ elin işaret ve başparmağı açık, öbür 

parmaklar kapalı (V el), sağ gözü arasına alacak 

şekilde sağa doğru çekilir. 

 Açık sağ el kalp hizasında tutulur. Sağ açık 

elin orta parmağı kalbin üzerinde daire çizer. 
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YÜRÜMEK  YÜZ  YÜZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ el vücudun önünde, işaret ve orta parmak 

açık, öbür parmaklar kapalıdır(V el). Açık 

parmaklar aşağıya bakacak şekilde parmaklar 

hareket ettirilerek yürüme işareti yapılır. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalı, işaret parmağı sol yanaktan alna ve sağ 

yanağa daire çizer.  

 Sağ el işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalı, işaret parmağı alnın ortasından aşağı 

doğru indirilir. 

YÜZMEK  YÜZÜK  

 

 

 

  

 

 

Her iki el açık düz ve eller öne doğru atılarak 

yüzme hareketi yapılır.  

 Her iki el göğüs hizasında, sol elin avuç içi 

kendinize bakacak şekilde, el açık; sağ elin 

işaret parmağı ve başparmağı arasına sol elin 

yüzük parmağı arasına alınır ve aşağı doğru 

hareket ettirilir. 
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Z  ZABITA  ZAM 

 

        
 

 

  

 

 

 

 

Her iki el göğüs hizasında, sağ el işaret 

parmağı açık öbür parmaklar kapalıdır. Sol elin 

işaret ve orta parmağı açık öbür parmaklar 

kapalıdır(V el). İşaret parmağının eklem yerine 

sol elin işaret parmağı konur. Z harfi 

oluşturulur. 

 Sağ el alnın ortasına, işaret ve başparmağı 

birbirine değecek ve öbür parmaklar açık 

kalacak şekilde konur. Ardından sağ el işaret ve 

orta parmak açık, öbür parmaklar kapalı; el sol 

omuzdan sağ göğse çapraz  indirilir. 

 Her iki el göğüs hizasında parmak uçları 

birbirine değecek şekilde, sağ el parmak uçları 

öbür elin parmak uçlarına konur.  

ZAMAN  ZAR  ZARAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağ el sağ omuz hizasında, yumruk, başparmak 

açık, öbür parmaklar kapalıdır. El öne doğru 

bilekten sallanır. 

 Sağ el göğüs hizasında kapalıdır. Bir zar 

atıyormuş gibi el öne doğru hareket ettirilir ve 

işaret parmağı ve başparmak açılır. 

 Her iki el göğüs hizasında yumruk ve sağ 

bilek sol bileğin üzerinde avuç içleri aşağıya 

bakacak şekildedir. Kollar iki yana açılır. 
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ZARF  ZAYIF  ZEKİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki el göğüs hizasında, açık düz ve avuç 

içleri birbirine bakacak şekilde, sağ el sol elin 

üzerinden sağa doğru çekilir. 

 Her iki el göğüs hizasında, serçe parmak açık, 

öbür parmaklar kapalı ve avuç içleri aşağıya 

bakacak şekilde sağ el sol elin üzerinde ortada 

üst üste gelir. 

 Sağ el işaret parmağı açık kıvrık, öbür 

parmaklar kapalı, el başın sağ yanına konur. 

Parmak ucu aşağıya yukarıya hareket ettirilir. 

ZENCİ  ZENGİN  ZEYTİN 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sağ el işaret parmağı açık, öbür parmaklar 

kapalı, el burnun altına konur. El bilekten 

aşağıya yukarı doğru çevrilir. 

 Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, öbür 

parmakları kapalı, el sağ yanaktan aşağı doğru 

indirilir. 

 Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları 

kapalı, el ağız hizasına konur. El bilekten 

aşağıya yukarı doğru çevrilir. 

  



 

324 

ZİL  ZİNCİR  ZONGULDAK 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

Sağ el parmak uçları birbirine değecek şekilde, 

sağ el sağa sola sallanır. Bir zilin çalındığı 

hayal edilebilir. 

 Her iki el göğüs hizasında işaret parmakları orta 

parmak ile birleşik ve birbirinin içindedir. Eller 

değiştirilir. 

 Sağ el parmak uçları birbirine bitişik elin üstü 

alına konur. Parmaklar açılır kapanır. 

ZOR  ZURNA  ZÜRAFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Her iki el göğüs hizasında, yumruk biçiminde 

işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve 

başparmakla bitişik öbür parmaklar kapalıdır 

(T el). Her iki el öne doğru hareket ettirilir. 

 

 Her iki elin parmakları açıktır. Sağ başparmak 

ağza; sol el baş parmak sağ el serçe parmağa 

değecek şekilde parmak uçları oynatılır. Bir flüt 

ya da zurnanın çalındığı düşünülebilir. 

 Her iki el düz ve parmaklar açıktır. Sağ dirsek 

sol elin üstüne konur. Sağ el avuç içi, sola 

bakacak şekilde el öne doğru hareket ettirilir.  

 




