İŞARET DİLİ -2013
İşitme Engellilerin Anadilidir. En etkili organ kulaktır.
İşitme Engeli; doğuştan, ateşli hastalıklar sonucu oluşur. Tanı; - yeni doğan çocuklarda 6 ayı geçmemelidir, - Cihaz
kullanımı 24 ay öncesinden başlamalıdır.
Kulak, beyne sesi ulaştırır, dil konuşur. Eğitim metotları, doğal İşitsel, işaret dili, tüm iletişim metodu olarak 3 grupta
toplanır.
Doğal Sözel İşitsel; anadillerine geçilmelidir. Çocukla birebir konuşma, sesi duyurma ile uygulanır. Dezavantajı
Totalleredir. 1 yaşından 5 yaşına kadar hızlı, 5 ten sonra yavaş öğrenilir. 2 yaşında cihaz takılmalıdır.
İşaret Dili Metodu; Doğal konuşma sürecine uyulmaz. İşitme engelliyi topluma kazandırmaz.
Tüm iletişim Metodu; Yazılı Sözlü, dudaktan okuma ve karşılıklı konuşmaktan oluşur. İşitme engellilerde çok faydalı
olduğu düşünülüyor. Türkiye’ de yapılan 2002 yılı araştırmasına göre; işitme engelli oranı %0 4 (binde dörttür). Konya’
da 8-10 bin işitme engelli bulunduğu düşünülmektedir.
TARİHÇE
M.S. 700’ lü yıllardan sonra başlanmıştır. 1760 yılında Edinword’ da ilkokul açılmıştır. II. Abdülhamid zamanında
1890 yılında Yıldız Sağırlar Okulu açılmıştır. Dilsizler, işitme engelliler 1500-1700 Osmanlı mahkemelerinde hizmet
vermişlerdir. Harem korumaları işitme engellilerden oluşurdu. Padişahlar bu konuda uzmandılar.
1953’ de yasaklandı. 2003-2004 yıllarında 50 ilde ve 14 meslek lisesinde öğretime girdi. 3-4 yıldır serbest
olmakla birlikte, diğer ülkelerden 50 yıl gerideyiz.
PARMAK ALFABESİ
A, B, C, D, E, F, G,Ğ, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z HARFLERİNDEN OLUŞMAKTADIR.
Ek ve Takılar Yoktur.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,
200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 100000,
1.000.000, 1.000.000.000
Bugün 29.Haziran.2013 Cumartesi,
Komek İşaret Dili kursundayız. Parmak alfabesini öğrenmeye çalışıyoruz. Amacımız işaret dilini öğrenip işitme
engelli insanlarla anlaşmak ve onlara yardımcı olmak.
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Aile; Ayalar Ters ve düz olmak üzere 2 kez birleştirilir.
Anne; Başörtü sıyırır gibi bir kez yapılır. İstanbul’ da sağ ve sol göğüs bir kez gösterilir.
Abi;
Baş Parmak açık, çenenin önünden aşağı doğru kavis çizeriz.
Abla; 2 yap eli, Boğazdan ileri doğru, çeneye parmakla dokandıktan sonra, şakaka değdiririz.
Baba; Başparmak açık ve çeneye değdirirler. İstanbul’ da bıyık sıyrılır.
Bebek; Parmak uçları birleşecek şekilde omuz hizasında, bilekten hareket ettirilir. Ya da Bebeği salla.
Çocuk; Sağ el avuç içerisi aşağı gösterecek şekilde aşağıda bele iki kere vurulur.
Dede; Parmakları büküp, elimizi çenemizin altına getirir ve sakal tutar gibi işlev kazandırırız.
Kardeş; Serçe parmakları birleştiririz ve yukarı aşağı hareket ettiririz.
Nine; Sağ El parmak uçları kapalı ve yassı şekilde yüze değdir ve bilekten hareket ettir.
Erkek; Bıyık gösterilir. Baş ve işaret parmağıyla gösterilir.
Kız;
Sağ el 7 yapılır ve çeneye değdirilir.
Erkek kardeş; Önce erkek işareti sonra kardeş işareti yapılır.
Kız kardeş;
Önce Kız işareti sonra kardeş işareti yapılır.
Amca; 9 işareti çeneye getirilir ve sağdan sola doğru bir tık işlevi yapılır.
Dayı; Sağ el 1 yapılır. Çeneye birkaç kez sürtülür. İstanbul’ da burundan ileriye doğru bir tık şeklinde hareket.
Hala; Parmak uçları göğse değdirilir.
Teyze; Sağ el 2 yapılır, çeneye birkaç kez sürtülür.
Enişte; İşaret parmağımız önce sağ gözaltına, sonra sol gözaltına bir kez değdirilir.
Yenge; Sağ elimizi 2 yaptık, önce gözaltına sonra sol gözaltına bir kez değdirilir.
Akraba;
Konya: her iki el sıfır yapılır, göğsün önünde ileriye doğru döndürülür.
İstanbul: Yatay olarak eller 1 yapılır ve ileri doğru çevrilir.
Arkadaş;
iki elimizin parmak uçları birkaç kez vurulur.
Dost; 2 elin parmak uçları birbirine kenetlenir.
İnsan, Kişi;
U yaptıktan sonra yanağa değdir ve eli u yapıp yukardan aşağı indir.
U yaptıktan sonra yanağa değdir ve diğer elle önce birleştir sonra yukarı çek.
Çevre; Sağ el avuç içi aşağı gösterecek şekilde hilal çizilir.
Eş;
Başparmağımızı yüzük parmağımıza sürtüyoruz.
Evli; Her iki elin başparmakları birbirine değdirilir.
Boşanmak;
Evli işaretinin tersi yapılır.
Bekâr; İşaret parmağı önce alna, sonra göğse değdirilir.
Bacanak;
İki kez sağ bacağa vurulur.
Gelin; Her iki el elli işareti yapılır. Baş üzerinde tutulur, sallanarak aşağı indirilir.
Damat; Tef vuruşu. Sağ el parmak uçları sol elin parmak uçlarına birkaç kez vurulur.
BEN; Parmak uçları birleştirilir ve el bükük şekilde göğsümüze değdiririz.
Sen; Elimizi 1 yaptık ve karşıdakini gösterdik.
O;
Elimizi 1 yaptık ve yan tarafı gösterdik.
Biz;
Önce çevre işareti sonra ben işareti.
Siz;
Önce çevre işareti sonra sen işareti
Onlar; Yan tarafta çevre işareti sonra, o işareti.
Benim; Eli iki yaptık ve orta parmağı göğsümüze değdirdik.
Senin; Eli iki yaptık ve karşıyı gösterdik.
Onun; Eli iki yaptık ve yan tarafı gösterdik.
Bizim; Önce çevre işareti sonra, benim işareti.
Sizin; Önce çevre işareti sonra, senin işareti.
Onların; Yan tarafta önce çevre işareti sonra onun (2) işareti.
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VÜCUDUMUZ
Vücut; Elimizi u yapıyoruz, parmak uçları bize bakacak şekilde, karına doğru indiriyoruz.
Gövde; Her iki el beş yapıldı, göğüs hizasından karına doğru aynı anda indirilip, kaldırılır.
Baş; Tek parmak ya da hepsiyle baş gösterilir.
Bacak; İşaret parmağıyla bacağımızı gösteririz.
Diz;
İşaret parmağıyla dizimizi gösteririz.
Kol;
İşaret parmağıyla kol gösterilir.
Bilek; İç bilek, işaret parmağıyla gösterilir.
Ayak; Sağ el, sol el içerisine birkaç kez sürtülür.
El;
El işaret parmağıyla gösterilir.
Parmak;
Parmak işaret parmağıyla gösterilir.
Yumruk;
Karşıya yumruk indirir gibi bir bir yumruk gösteririz. Yumruk altı karşıyı görecek.
Omuz; İşaret parmağıyla omuz gösterilir.
Yüz; İşaret parmağıyla yüzümüzü gösterecek şekilde bir daire çizerek gösteririz.
Alın; İşaret parmağı alına değdirilir.
Göz; İşaret parmağıyla göz gösterilir.
Kaş; İşaret parmağıyla kaşa dokunun.
Kirpik; işaret parmağı ile kirpik hareketle gösterilir.
Burun; İşaret parmağıyla burnun üzerine dokunun.
Ağız; İşaret parmağı ile ağız gösterilir.
Kulak; İşaret parmağı ile kulağa dokunun.
Dil;
Dili biraz dışarı çıkarıp gösterin.
Diş;
Dişler yandan gösterilir.
Dudak; İşaret parmağıyla dudağa dokunun.
Çene; İşaret parmağımızla çene gösterilir.
Saç;
Bir tutam saç tutulur ve çekilir.
Sakal; Sağ el hilal yapılır, sol kulaktan sağ kulağa doğru sakal hizasında hareket ettirilir.
Bıyık; Erkek işaretinin abartılmışı yapılır. Pala bıyıkı sıvazlayın.
Boğaz; İşaret parmağıyla boğaz gösterilir.
Beyin; Üstten işaret parmağıyla baş üstünü gösterin.
Deri; Elimizin derisini tutup yukarı çekiyoruz.
Kemik, iskelet; Her iki el sekiz yapılır, bileklerin yan tarafları üst üste getirilir ve öne doğru bilekten oynatılır.
Karın; İşaret parmağıyla karın gösterilir.
Bel;
İşaret parmağıyla bel gösterilir.
Bağırsak;
İşaret parmağını karnımıza değdirip, büyük bir S (genişçe) çiziyoruz.
Akciğer;
Elleri göğüs üstüne parmaklar açık şekilde koyduktan sonra derin bir nefes alıp veriyoruz.
Karaciğer;
Kara işareti yapılır sonra karaciğer gösterilir.
Kalp; Her iki el birleştirilir, kalp işareti yapılır.
Damar; Sol el yumruk yapılır yukarı kaldırılır. Sağ işaret parmağı bilekten aşağı doğru indirilir.
Kan; Elimizi yumruk şeklinde tutuyoruz ve burnumuza değdiriyoruz.
Sinir; Sağ el Sekiz yapılır. Sol el açık ve aşağı bakar. Sekiz yapt. elimizi sol elin üzerinde ileri geri hareket ettirin.
İstanbul; işaret parmağı üzerinde 9 yapılır ve ileri geri hareket ettirilir.
Nefes; Derin nefes al ver.
Canlı; Her iki el Sıfır (0) yapılır, göğüs önünde tutulur, karna doğru indirilirken birleştirilir.
Muayene;
Parmak uçları birleştirilir, sağ ve sol göğse dokunun. (İstanbul’ da doktor olarak kullanılır)
Mikrop;
Parmak uçları birleştirilir, karın hizasında yukarı doğru açılır.
Nabız; Sağ el 7 yapılır. Sol bileğin üzerine değdirilir.
Şırınga, Enjektör; Orta, işaret ve başparmak açık şekildeyken sıkma işlemi yapılır. Parmaklar 2 kere yaklaştırılır.
Aşı;
Şırınga işareti kolumuza yapılır.
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Sağlık; İşaret parmağı yanağa bir kez değdirildikten sonra, elimizi yumruk yapıyoruz.
Sağlam;
Her iki elimizi yumruk yapıp ileri geri yapıyoruz.
Sakat; Her iki elimiz, parmak uçları aşağı gösterecek şekilde tutulur ve sağa sola sallanır.
Hasta; Elimizi açık kıskaç (u) yapıp alnımıza değdiririz.
Hasta hane; Elimizi, dış bilek üstüne U şeklinde ve parmaklar açık şekilde koyarız.
Doktor;
Elimizi, dış bilek üstüne U şeklinde ve parmaklar kapalı şekilde koyarız.
İlaç; El sıfır (0) yapılır ve ağza götürülür.
Şurup; Bir elimiz elli işareti yapılır. Diğer el hilal yapılır. Şurup şişesi var gibi, sol ele dökülür, ardından ağza götürülür.
Eczane; Hap (ilaç) işareti yapılır, sonra E işareti yapılır.
Krem; Her iki elin dış yüzeyleri üst üste getirilir ve krem sürer gibi hareket ettirilir.
Sargı, bandaj; Eller avuç içi aşağı bakacak şekilde tutulur. Sağ el, sol elin etrafında dairesel hareket yapar.
Reçete;
Doktor işareti yapılır, ardından sağ elimizle sol elimizin avuç içine yazı yazılır.
Ameliyat;
Parmak uçlarıyla göğse dokunun ve sonra aşağı doğru bir kesik atın.
Ağrı; El Bir (1) yapılır e sağa sola doğru sürekli sallanır. Yüz buruşturulur.
Doğum;
Eller, serçe parmakları karna değecek şekilde değdirilir. Ardından aşağı ve ileri doğru hareket ettirilir.
Röntgen;
Parmak uçları birleşik olarak göğsü gösterir, vücuda doğru yaklaştırılırken açılır.
Yara; Sağ el parmak uçları aşağı gösterecek şekilde dik tutulur. Ardından sol elin üstünde bir kesik atılır.
Koltuk değneği;
Ellerle bir koltuk değneği tutma hareketi yapılır.
Tekerlekli sandalye; Her iki el tekerlek tutar ve ileri doğru tekerlekli sandalyeyi sürme hareketi yapılır.
Hemşire;
Alında C işareti yapılır. Ardından sus işareti yapılır. – Alın üstünde yarım hilal ve parmaklar birleşik
tutulur.
ZAMAN
Zaman; Başparmak açık, diğerleri kapalı şekilde el vücut yanında tutulur, ardından kesik kesik ileri doğru iki (2) kez
ileri hareket ettirilir. - Sağ elimizi Bir (1) yaptık, sol bilek üstünde daire çizilir.
Saat; İşaret parmağımızla bileğe dokunuyoruz.
Saniye; Sağ eli bir (1) yaptık, serçe parmak sol bilek üstüne değdirilir ve sola doğru hareket ettirilir.
Gün; Başparmak açık diğerleri kapalı şekilde vücudumuzun yanında tutulur, ileri doğru bir (1) kez hareket ettirilir.
Dün; Elimizi bir (1) yaptık ve geri doğru attık.
Yarın; Başparmak açık diğerleri kapalı, avuç içi vücudumuza bakar ve dışa doğru çevrilir.
Bugün; İşaret parmağıyla yer gösterilir ve sonra gün işareti yapılır.
Önce; Bütün parmaklar omuzdan geriye atılır.
Sonra; Avuç içi aşağı bakar, geniş şekilde sola doğru hilal çizilir ve avuç içi aşağı gösterir.
Sabah; Sol el hilal yapıldı, Sağ el parmak uçları yukarı doğru hareket ettirilir ve açılır.
Öğle; Elimizi iki (2) yaptık, burundan sola doğru çevirdik.
Akşam; Her iki el üst üste sürtülür.
Gece; Sol el hilal yapıldı, sağ el sol elin içinde tutulur. – Her iki el avuç içleri aşağı bakar, vücut önünde üst üste
getirilir.
Hafta; Sol el yumruk yapılır, sol el işaret parmağından serçe parmağına doğru sağ, işaret parmağımızla hilal çizilir.
Geçen Hafta; Hafta işaretinin Tersi yapılır.
Haftalar 2,3,4,5 sayı işaretleri yapılarak tamamlanabilir.
Ay;
El C işareti yapılır. Hafifçe ileri doğru itilir.
Yıl;
İşaret parmağımız dişlerin önünde ileri doğru hareket ettirilir. Yüzyıl: önce 100, sonra yıl işareti yapılır.
Gündüz;
Her iki el iki (2) yapılır, parmak uçları birleştirilir ve yanlara doğru açılır.
Şimdi; işaret parmağıyla yer hızlı şekilde birkaç kez gösterilir.
GÜNLER
Pazartesi;
Elli işareti yapılır, göğüsten aşağı 2 kez hareket ettirilir.
Salı; Konya: Serçe parmakları açık diğerleri kapalı olarak eller tutulur ve serçe parmakları birbirine vurulur.
Çarşamba;
L işareti yapılır. Başparmak kulağa değdirilir.
Perşembe;
L işareti yapılır. Elimizin dışı karşıyı gösterecek şekilde başparmak buruna değdirilir.
Cuma; Elimizi yedi (7) yaptık, yan tutup önce çeneye sonra alına değdirdik.
Cumartesi;
Her iki el hilal şeklinde tutulur, hafifçe kapanır. – İstanbul: serçe parmaklar kenetlenir.
Pazar; Eller sıkılır, işaret parmakları birbirine vurulur. Başparmak açık iken 7 olarak iki el birbirine vurulur.
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AYLAR
Ocak; Elimizi sıfır (0) yaptık ve dairesel bir hareketle sıfır çizeriz. Sonra ay işareti yapabiliriz.
Şubat; - Ş Harfi yapılır ardından, ay işareti yapılır. – Sakal yolma işlevi yapılabilir.
Mart; El iki yapılır ve elin dış kısmı burun önüne getirilir ve parmaklar oynatılır.
Nisan; İşaret parmağı burnumuzun yanından yukarı doğru birkaç kez yukarı aşağı hareket ettirilir.
Mayıs; El L’ ye benzer bir işaret halindedir. Baş ve işaret parmağıyla burun, yanak üzerinde fiske alma hareketi
yapılır. Baş ve işaret parmaklarını birleştiririz.
Haziran;
Sol elle yapılan H işareti çeneye dokundurulur. Serçe ve işaret parmağı açık, diğerleri kapalı.
Temmuz;
T el yapılır ve işaret parmağı bir kez oynatılır.
Ağustos;
Telefon işareti yapılır. Başparmak boğazdan ileri doğru sürülür.
Eylül; El C yapılır, ardından elimizin serçe parmağının olduğu kısım göğse yaklaşır ve uzaklaşırken bir daire çizer.
Ekim; El E yapılır ve bir kez yana çekilir.
Kasım; El T yapılır, kaşa dokunulur ve oynatılır.
Aralık; El iki yapılır. Dış kısmı göze konur ve yana doğru çekilir.
MEVSİMLER
Mevsim;
Hava işareti yapılır, ardından M işareti yapılır.
İlkbahar;
Her iki el parmak uçları çene yanında açılır. Ardından M harfi yapılır. İstanbul: İ işaretinin ardından M
işaretini yapar.
Yaz;
El dokuz yapılır, dış kısmı soldan sağa doğru alın üzerinde hareket ettirilir, ardından M işareti yapılır.
Sonbahar;
Her iki el vücudun önünde 5 yapılır. Avuç içleri birbirine bakıyor. Ardından M işareti yapılır.
Kış;
Eller göğüs önünde yumruk yapılır. Üşüyün. Ardından M işareti yapılır.
Tarih; Sağ başparmak, sol elin avuç içinde bir kesik oluşturacak şekilde yukarıdan aşağı doğru hareket ettirilir.
Güneş; Baş, işaret ve orta parmak sol tarafı gösterir ve bilekten oynatılır.
Yıldız; Her iki el iki (2) yapıldı, parmaklar üst üste konur ve birbirine sürtülür.
EV
Ev;
Her iki elin parmakları kapalı şekilde bir çatı yapılır.
Apartman;
- Sol el 5 yapılır, sağ işaret parmağı yukarı doğru kaldırılır. – Her iki elimiz avuç içleri birbirine bakar ve
yukarı doğru kaldırılır.
Kat;
Sol el parmakları açılır ve sağ elle bir parmak tutulur.
Çatı; İşaret parmakları birleşecek şekilde ev işaretine benzer bir çatı yapılır.
Duvar; - Her iki el avuç içleri karşıyı gösterecek şekilde tutulur ve yanlara açılır. – Sağ el tersiyle, sol el avuç içine
yukarı doğru sürtülür.
Merdiven;
El hareketli 2 yapılır, yukarı doğru hareket eder.
Kapı; Her iki el avuç içleri karşıyı gösterir şekilde tutulur ve ileri geri hareket eder.
Tavan; Her iki el avuç içleri yukarıyı gösterir şekilde itilir.
Cam; Sağ el avuç içi sol yüzü gösterir ve yüzümüze yaklaştırıyoruz.
Oda; Önce her iki elimizin avuç içi birbirine bakıyor, sonra ters çeviriyoruz. Büküyoruz bilekten.
Mutfak;
Parmak uçları birleştirildi, ağza götürüldü, sonra oda işareti yapılır.
Banyo; Her iki elimizle başın ovuşturulması yapılır.
Küvet; Banyo işareti yapılır ardından vücudun önünde büyük bir daire çizilir.
Duş; Parmak uçları yarı açık şekilde baş üzerinde tutulur ve bir kez aşağı indirilir.
Tuvalet;
El iki (2) yapılır, sağ omuz üzerinde parmak uçları sırayla değdirilir.
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Sabun; Her iki el üst üste konulur, hafifçe bükülü olacak şekilde sabunlama hareketi yapılır.
Şampuan;
Sağ el hilal yapılır, sol el avuç içine dökme getirilir ve sıkılır.
Musluk;
Musluğun başlığını çevirme hareketi yapılır.
Anahtar;
T el yaptık, anahtar çevirir gibi hareket ettiririz.
Işık;
Sağ el parmak uçları omuz hizasında birleştirilir, ardından ileri doğru açılır.
Ampul; Ampulü takar gibi hareket yapıyoruz.
El Feneri;
Önce ışık işareti sonra T işareti ile el feneri tutar gibi sağa sola hareket ettiriyoruz.
Mum; Elimizi bir (1) yaptık, ardından üflüyoruz.
Şamdan;
Elimizi dört (4) yapıp üflüyoruz.
Askı; Her iki elin işaret parmaklarını birbirine kenetliyoruz.
Dolap; Her iki el parmak uçları karşıyı, avuç içleri aşağıyı gösterecek şekilde tutulur, sonra aşağıya doğru bir
dikdörtgen yapılır.
Fırça; Sol el avuç içi sağ tarafı gösterir. Sağ el parmak uçlarını yukarı aşağı sürteriz.
Havlu; Eller dua eder şekilde açılır, sonra yüze doğru yaklaştırılır.
Ayna; El avuç içi yüzümüze bakacak şekilde iken sağa sola sallanır.
Hortum;
Su işareti: başparmak açık olacak şekilde el ağıza götürülür. Sonra her iki el bitişik sıfır yapılır,
ardından açılır.
Halı; Her iki el avuç içleri aşağı bakarken birleştirilir ve yana doğru açılır.
Yatak; Baş, orta ve işaret parmakları sağa bakacak şekilde iken birleştirilir. (boyun eğebilirsin)
Yorgan; Parmak uçları birleştirilir ve yorganı üzerimize çekme işlevi yapılır.
Yastık; Eller karşılıklı hilal şeklindeyken kapanır açılır. Ardından uyku işareti yapılır.
Minder;
Her iki el göğüs hizasında parmak uçları birbirine bakacak şekilde yavaşça birleştirilir.
Çarşaf; Avuç içleri aşağıyı gösterecek şekilde vücut önünde tutulur. Yanlara ve aşağı doğru hareket ettirilir.
- yatak işaretinden sonra da yapılabilir.
Sandalye;
Baş, işaret ve orta parmaklar aşağı bakar ve parmaklar bükülür.
Koltuk; Sandalye işareti yapılır, ardından bilekten geriye doğru eller çekilir.
Mobilya;
Baş, işaret ve orta parmak aşağı bakar ve sağ-sola doğru eller sekerek açılır.
Naylon;
Elimizi iki yaptık, çenemizin altına koyduk ve hafifçe aşağı doğru çektik.
Sandık; Bir el avuç içi aşağı bakar, Diğer sağ el yumruk yapılır, sol el üzerine bırakılır, ardından sağ el kaldırılır.
Masa; Her iki el avuç içi aşağı bakar ve birleştirilir, yana açılır ve hafifçe 90 derece döndürülür aşağı indirilir.
Perde; Her iki el T yapılır sağa sola çekilir. – Her iki el T yapılır birleştirilir ve ayrılır.
Elektrik;
Her iki el iki (2) yapılır. Sağa sola zigzaglar çizilir.
Fiş;
Sol el avuç içi sağı gösterir. Sağ el iki (2) yapılır.
Priz; Sol el avuç içi sağı gösterir. Sağ el iki (2) yapılır. Sol avuç içine dokunulur.
Kablo; Önce elektrik işareti yapılır. Ardından elli işaretinde olduğu gibi eller birleştirilir ve sonra ayrılır.
Pil;
İşaret parmağımızı dilimizin ucuna değdiririz.
Televizyon;
Her iki el avuç içi vücuda bakar. Sonra yukarı aşağı hareket edilir. İndir kaldır. İstanbul: Her iki elin baş,
işaret ve orta parmağı açık şekilde birbirine yakınlaştırılır ve uzaklaştırılır.
Telefon;
Baş ve serçe parmak açık şekilde el kulağa yaklaştırılır.
Daktilo;
Her iki el işaret parmağı açık, eller aşağı bakar ve yukarı aşağı hareket ettirilir.
Cetvel; Sol el dirsekten bükülür. Avuç içi aşağı gösterir. Sağ elimizin parmak uçları dirsekten bileğe doğru çekilir.
Vazo; Çiçek işareti yapılır. Ardından her iki el C işareti yapılır ve birleştirilir. Sonra yukarı doğru hareketli açılır.
Kilit; Her iki el halka şeklinde sıfır yapılır ve birbirine kenetlenir.
Salıncak;
Her iki el avuç içi karşıya bakar ve salıncak itilir.
Süpürge;
Süpürge ile küreğe bir şeyler süpürülür gibi, sol el avuç içi yukarı bakar, sağ el parmak uçları aşağı
bakar ve birkaç kez sallanır.
Paspas; Her iki el yumruk yapılır. Paspasın sapından tutulduğu hayal edilir ve ileri doğru hareket ettirilir.
Çuval; Her iki el yumruk yapılır, sırtta çuval taşıma taşıma hareketi yapılır.
Çadır; Ev işareti yapılır. Aşağı doğru açılarak indirilir.
Bardak;Sol el hilal yapılır. Vücudun önünde tutulur. – Parmak uçları bükülü şekilde yukarıyı gösterir.
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Sürahi; Sol el bardak işareti yapar. Sağ el başparmağı açık tutulur, Sürahiden su döker gibi sol ele yaklaştırılır.
Çatal; Elimizi iki (2) yaptık. Sol el avuç içine batırdık.
Kaşık; Sağ El T yapılır. Ardından ağıza götürülür.
Bıçak; Her iki elimizi bir (1) yaptık ve parmaklar birkaç kez birbirine sürtülür.
Kepçe; Sağ el T yapılır. Kazan karıştırılır ve yukarı kaldırılır.
Fincan; Sol el avuç içerisi yukarı gösterecek şekilde tutulur. Sağ el sıfır yapılır. Parmak uçlarının üzerinde tutulur.
Süzgeç; Her iki el beş yapılır. Üst üste konulur, birkaç kez hareket ettirilir, ardından sağ el T yapılır, hareket ettirilir.
Terazi (Tartı-Kilo);
Her iki elin avuç içi yukarı gösterir ve hareket ettirilir.
Açacak;Sol elimizi bir (1), sağ elimizi iki (2) yaptık. Bir aradayken sağ el yukarı kaldırılır.
Izgara; Her iki elin parmak uçları birbirine geçirilir, kapatılır.
Kavanoz;
Kavanoz kapağını sıkma şeklinde gösterilir.
Kova; Su işareti yapılır, ardından kovanın kulpundan tutma şeklinde gösterilir.
Oklava; Avuç içleri aşağı gösterirken, hamur açma işlevi yapılır.
Tabak; Her iki elimiz C yapıldı ve göğüs önünde tutuldu.
Tepsi; Her iki elimizi T yaptık. Tepsi tutar gibi yapıyoruz.
Tava; Sağ el T yapılır. Tava tutar gibi, sol elde tavanın altında gibi parmaklar bükülü şekilde tava tutulur.
Şişe; Sol el hilal yapılır. Sağ elimizin baş, orta ve işaret parmağıyla kapak açar gibi hareket yapılır.
Fırın; Avuç içleri yukarı bakar, bir el ileridedir. Eller birlikte ileri doğru sürülür.
Buzdolabı;
Önce soğuk işareti yapılır. Ardından buzdolabı kapak açma hareketi yapılır.
Çamaşır makinası;
Her iki elimiz yumruk şeklinde üst üste koyulur. Çamaşır çitileme hareketi yapılır. Ardından el
kendi etrafında döndürülür.
Bulaşık;
Sağ el parmak uçları sol elin avuç içinde döndürülür.
Bulaşık Makinası;
Önce bulaşık işareti yapılır. El yumruk yapılır. Sonra kapak açar gibi hareket yapılır.
Mikser; Sol el geniş hilal yapılır. Sağ işaret parmağı hilal içinde hareket ettirilir. – Yenisi: Sol el hilal, sağ el altı (6)
yapılır ve hareket ettirilir.
Balon; Her iki el yumruk yapılır. Üst üste ağzın önüne getirilir, üflenir ve açılır.
Balta; - Sol el parmaklar açık tutulur. Sağ el dik tutulur ve parmaklar arasına iki kez vurulur. – Sol bilek üstüne sağ el
açık birkaç kez vurulur.
Testere;
Sol kol üzerinde sağ elle kesme hareketi yapılır.
Çivi; Elimizi 11 gibi tutuyoruz. Ardından çakma hareketi yapıyoruz.
Çekiç; Elimiz T yapılır ve çekiçle çakma işareti yapılır.
Çakmak;
El altı (6) yapılır ve başparmak ile basma hareketi yapılır.
Kibrit; Sol elimizde bir kibrit kutusu varmış gibi; sol el 11 yapılır. Sağ elle bir adet kibriti çakar gibi hareket yapılır.
Mıknatıs;
Sol el parmakları açılır, sağa bakar. Sağ parmaklar uçları birleştirilir, sağa doğru çekilirken kapatılır.
İp;
Eller elli (50) gibi tutulur, birleştirilir, sonra çekilir.
Lastik; Eller elli (50) gibi tutulur, birleştirilir, sonra çekilir. Ardından yaklaştırılır.
İğne; Buruna ya da yanağa işaret parmağı dik değdirilir.
Dikiş; Her iki el elli (50) yapılır. Sağ elle dikme işlevi yapılır.
Makas; El iki (2) yapılır ve parmaklar açılıp kapatılır.
Mandal;
Her iki elimizi baş ve işaret parmağıyla mandal tutma işlevi yapılır.
Ütü; Sağ el yumruk yapılır ve sol el avuç içerisinde ileri geri hareket ettirilir.
Örgü; Her iki el telefon yapılır ve başparmaklar birbirine değdirilir, ardından ileri geri hareket ettirilir.
Baston; Baston kulpundan tutulur ve beklenir.
Düğümlemek; İşaret parmakları birbirinin etrafında döndürülür. Sonra T yapılır ve yanlara çekilir.
Mendil;
Sağ el hilal yapılır, burnumuzun önünde burun siler gibi hareket yapıp, parmakları kapatıyoruz.
Tedavi; Her iki elimizin parmak uçlarını birleştirerek, teker teker vücudumuza değdiriyoruz.
ve;
işaret parmakları uçları dokundurulur.
Bant; Başparmaklar açık olacak şekilde bir yüzeye bant yapıştırma işlevi yapılır.
Gelmek; Sağ kol öne doğru uzanmış, bilek bükülmüş durumda sadece parmaklarla gel işlevi yapılır.
Gitmek; Sağ el parmaklar birleşik durumdayken birkaç kez ileri geri yapılır.
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Bodrum; Ev işareti yapıyoruz, Her iki el avuç içi aşağı bakar, ardından sağ el aşağı doğru bir kavis yapar.
Tarak; Elimizi T el yaptık saçımız üstünde hareket ettiriyoruz.
Para; Baş ve işaret parmağı birbirlerine sürtülür. (Para işareti yapılır (her şey duygusal )
Cüzdan; Eller üst üste konur ve açılır. (Yukarı doğru kaldırılır)
Kolonya; Sağ elimizle sol el avuç içine kolonya döker gibi işlev yapılır.
Şemsiye; Her iki el yumruk yapılır ve göğsün önüne getirilir.
Jilet; Elimizi 9 (dokuz) yaptık, faullerden çeneye doğru sürüklüyoruz.
Maske; Aralık işareti her iki elimizle yapılır.
Olta; Her iki elimiz, T el yapılır. Suya olta atma işlevi yapılır ve beklenir.
Dürbün; Her iki el hilal yapıldı ve gözler önüne getirildi.
Gözlük; Her iki el sıfır yapıldı ve gözler önüne getirildi.
Çaydanlık; Sol elimizi yumruk yaptık, sağ elimizi telefon yapıp üst üste koyuyoruz. Ardından sağ elimizi çay döker gibi
aşağı doğru hareket ettiriyoruz.
Bilgisayar; Klavyede bir şeyler yazar gibi parmaklarımızı hareket ettiriyoruz.
Flash Bellek; Elimiz avuç içi yukarı bakacak şekilde 7 (yedi) yapılır. Başparmak işaret parmağına birkaç kez sürtülür.
Eşya; Sol el avuç içi yana bakar ve dirsekten bükülü şekilde vücut önünde tutulur. Sağ el parmak uçları karşıyı
gösterecek şekilde, sol el parmak uçlarından, dirseğe kadar birkaç kez hareket ettirilir. – Her iki elimizi 1 (bir ) yaptık,
bilek kısımlarını birleştirdik. Her iki elimizi döndürüyoruz.
Kalorifer; Sıcak işareti yapılır. Ardından her iki avuç içi yere bakar, parmak uçları karşıyı gösterir ve aşağıya indirilir.
Düğme; Sağ el sıfır yapılır. Göğsümüzden karnımıza doğru 3 (üç) kez değdirilir.
Soba; Sol Kolumuz dirsekten bükülü, avuç içi karşıyı gösterir ve parmaklar bükülür.
Kamera; L işareti yapılır, işaret parmağı karşıyı gösterecek şekilde sağa sola hareket ettirilir.
Demir; İşaret parmağımızı dişlerimizin arasında tutup aşağı yukarı hareket ettiririz.
Tahta; El yumruk yapılır. Ağız önüne getirilir ve bilek kısmından oynatılır.
RENKLER
Renk; Elimizi 2 (iki) yapıyoruz, çenenin altında sağa sola doğru gider ve parmaklar oynatılır.
Beyaz; İşaret parmağımızı dişlerimizin önünde sağa sola hareket ettiririz.
Siyah; Elimizi avuç içi yüzümüze bakacak şekilde 5 (beş) yaptıktan sonra, sağdan sola doğru hareket ettiririz.
Mavi; Baş, orta ve işaret parmağı yukarı gösterir şekilde, omuz hizasında tutulur ve sola doğru birkaç kez oynatılır.
Yeşil; El 1 (bir) yapılır. Kaş ve göz ortasına konur. – Elimizi 50 (elli) yaptık, parmak uçları gözümüzü gösterecek şekilde
sağdan sola doğru hareket ettiririz.
Sarı; Elimizi 1 (bir) yaptık, tam dudağımızın altında sürterek sarma işareti yapıyoruz.
Pembe; El 7 (yedi) yapılır. Yanağa elmacık kemiği üzerine 1 kaç kez vurulur.
Turuncu; Dört parmağımız birden yanağa değdirilir.
Kırmızı; El 1 (bir) yapılır. Dudak önüne sürtülür.
Mor; Konya: Başparmak kulak altından aşağı boyna doğru sürtülür. – İşaret parmağı burunda ileri doğru bir kavis
çizer.
Gri; Demir İşareti yapılır. Ardından renk işareti yapılır.
YEMEK
Yemek; Parmaklar birleştirilir, birkaç kez ağza götürülür.
İçmek; Başparmak açık şekilde, elimizi ağzımıza doğru hareket ettiriyoruz.
Acıkmak; Parmak uçlarımız vücuda bakar, dış bilek dışarı bakacak şekilde bükülür ve karna birkaç kez değdirilir.
Tok; Avuç içi karna birkaç kez vurulur.
Su; Başparmak açık olacak şekilde el ağız önüne doğru hareket ettirilir.
Çay; Sol elimizi hilal yapıyoruz. Sağ elimizle kaşık tutar gibi karıştırıyoruz.
Kahve; Fincan işareti yapılır. Sağ el ağza götürülür. – El C yapılır ve dudak önünde tutulur.
Oralet; Sarı işareti yapıldıktan sonra çay işareti yapılır.
Bitki (Çiçek) Çayı; Çiçek işareti yapıyoruz, ardından çay işareti yapılır.
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İçki, Alkol; Başımızı biraz geriye itip, sağa sola hafifçe sallarken, içme işareti yapıyoruz.
Kola; El C yapılır ve sağa doğru çekilir.
Ayran; Elimizi hilal yaptık ve aşağı yukarı ayran çalkalar gibi hareket yapılır.
Meyve Suyu; Her iki elimizi, telefon yapıp üst üste koyuyoruz, ardından ağza götürüyoruz.
Sirke; Sol el avuç içi açık, sağ el başparmağı açık şekilde sirke tutar gibi sol ele dökülür. Ardından sağ işaret
parmağımızı sağ dudağa yerleştirip, yüzümüzü ekşitiyoruz.
Sıvı yağ; Sol el avuç içi açık, sağ işaret parmağımız açık şekilde sol eli gösterecek şekilde sağ eli 1 (bir) tur
döndürüyoruz.
Margarin; Sol el avuç içi açık, sağ el parmak uçları sol el avuç içerisine 1 (bir) kez sürtülür.
Ekmek; Sol el avuç içi açık aşağı gösterir. Sağ el dik şekilde sol elin üstünde birkaç kez ileri geri yapılır.
Un; Beyaz işareti yaptık. Her iki el avuç içi birbiri üstünde sürtülür.
Hamur; Sağ elimizi yumruk yaptık. Sol el avuç içine yumruk koyup sonra sağa doğru hamur yoğurma işlevi yapılır.
Pide; Parmak uçları aşağı gösterir şekilde, bükülür, sağa sola doğru birkaç kez vururuz.
Pasta; Eller 1 (bir) yapıldı ve üfleme marifeti yapıldı.
Kek; Sağ el ağzın önünde tutulur. Hilal şeklinde ve başparmak açık sıkılır.
Sandviç; İki el üst üste konuldu. Üstteki el hafifçe açıldı.
Hamburger; Her iki el yumruk yapıldı ve üst üste konuldu.
Reçel; Önce margarin işareti yapılır, ardından tersi yapılır.
Simit; Her iki el C yapıldı birleştirildi ve ağza götürülür.
Bisküvi; Parmak uçları kapalı ve ağzı gösterir şekilde tutulur ve parmak uçları hareket ettirilir.
Makarna; İşaret parmağı dudağımız önünde tutulduktan sonra, kavisli bir şekilde aşağı indirilir.
Şeker; Dilimizle yanağımızı şişiriyoruz, işaret parmağımızı yanağımıza değdiriyoruz.
Tatlı; Baş ve işaret parmağı açık şekilde, işaret parmağı çeneyi tutacak şekilde sıyrılır.
Döner; Sol kolumuzu dirsekten bükülü olarak tuttuk. Ardından sağ elimizle döner kesme yapıyoruz.
Baklava; Eller 2 (iki) yapıldı. Ardından parmak uçları göğsün önünde birleştirildi.
Helva; Elimizi 8 (sekiz) yapıyoruz. Ağzın önünde oynatıyoruz.
Çikolata; Elimizi 7 (yedi) yapıyoruz. Ağzın önünde oynatıyoruz.
Acı (yemeklerde); Ağzımızı açıyoruz ve elimizle yellendirme yapıyoruz.
Dondurma; Elimizde bir külah var gibi, dilimizle yalama işlevi yapıyoruz.
Ekşi; Başparmak, serçe parmaktan başlayarak sürtüyor. Ağzın yanında yüz ekşitiliyor.
Tuz; Yemeğe tuz serpme marifeti yapılır. Parmak uçları aşağıyı gösterir.
Bal; Elimizi 0 (sıfır) yaptık, omuz hizasında 1 tur döndürdük. Serçe parmağımızla sol el avuç içinden 1 gıdım alıyoruz.
Pekmez; Serçe parmağımız sol avuç içerisine sürtülür. Ardından yalama işlevi yapılır.
Peynir; Parmaklar yarı bükülü, sağdan sola doğru hareket ettirilir.
Zeytin; Sağ el işaret parmağı yere paralel tutuluyor. Dişlerin önünde bilekten oynatılıyor.
Yumurta; parmak uçları birleştirilir, birbirine vurulur, sonra aşağı çevrilir. Yumurta kırma marifeti yapılır.
Salça; Önce kırmızı işaretini yaptık. Sol el hilal yapılır. Sağ el kavanozdan salça alıyormuş gibi hareket ettirilir.
Turşu; Sol el hilal yapılır. Sağ el hilal, içine parmak uçlarıyla bastırılır. Ardından kapak kapama işlevi yapılır.
Et; Boğaz üzerinde, soldan sağa doğru, birleşik parmak uçlarıyla bir kesik atılır.
Kıyma; Et işareti yapılır. Ardından sağ el parmak uçları birleştirilir ve hilal yapılan sol elin içinden geçirilir ve açılır.
Sucuk; Her iki el 0 (sıfır) yapıldı, Birleştirildi. Ardından ileri doğru döndürülerek birleştirildi.
Pastırma; Sol elimizi yumruk yaptıktan sonra, üzerinde sağ elle pastırma doğrama işlevi yapılır.
Köfte; Sol el avuç içine, önce sağ el parmak uçları vurulur. Sonra tersi vurulur.
Kebap; Sağ işaret parmağı sol el ile sıkılır. Yukarıya doğru birkaç kez tekrarlanır.
Pirinç; Sol el avuç içi açık, sağ el parmak uçlarıyla sol ele birkaç kez sürtülür.
Nohut; Sol el yumruk yapılır. Sağ işaret parmağıyla sol eldeki eklem yerlerindeki aralara ve üstlerine dokunuyoruz.
Bulgur; Başparmak ile işaret parmağı yukarıyı gösterecek şekilde birleştirilir. Ardından yumruk yapıp sol avuç içinde
döndürüyoruz.
Fasulye; Her iki el T el yapılır. Ardından işaret parmakları vücudun önünde birleştirilir. Sonra ileri doğru itilir. (Yeşil
fasulye kırma işlevi yapılır)
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Bezelye; Elimizi 50 (elli) yapıp parmak uçlarını birleştiriyoruz. Sonra yukarı doğru itiyoruz.
Mısır; Sağ el parmaklar kapalı şekilde ağzın önünde bilekten oynatılır.
Soğan; Sol el parmak uçlarını yukarı gösterecek şekilde birleştirdikten sonra sağ el ile birkaç kez sol el parmak uçlarına
dik olarak vururuz.
Kabak; Yeşil işareti yapılır. Ardından her iki el C yapılır, birleştirilir ve yana doğru açılır.
Patlıcan; Mor işareti yapılır. Ardından her iki el C yapılır, birleştirilir ve yana doğru açılır.
Salatalık; Yeşil işareti yapılır. Ardından sağ elimizi yumruk yapıp salatalık ısırma işlevi yapılır.
Patates; Elimizi P yapıp ileri sallıyoruz. – Her iki elin parmak uçları birleşik şekilde eller birleştirildi. Ardından sağ el sol
elin avuç içine sürtüldü. Sol el parmak uçları yukarı bakacak.
Ispanak; Sol elimizle sağ elimizin bileğini tutup, parmaklar açık şekilde sağ elimizi sallıyoruz.
Marul; Sol elimizin bilek üstüne, sağ iç bilek konur. Parmaklar bilekten bükülür ve sallanır.
Maydanoz; Sol el bilek üstüne, sağ elin bilek ve dirsek ortası konur. Parmak uçları karşıyı gösterecek şekilde sallanır.
Lahana; Bilekler birleştirilir. Yukarıya doğru top çizilir ve parmak uçları birleştirilir.
Pırasa; Sol el yere paralel olacak şekilde P yapılır. Sağ el ile doğrama işlevi yapılır.
Domates; Elimiz 8 (sekiz) yapıldı ve dış kısmı burnumuzun üstüne konur.
Biber; İşaret parmağı dilimizin ucuna değdirildikten sonra el sallanır.
Limon; Elimizi yumruk yapıyoruz. Avuç içi kısmı ağız önünde oynatılır. Yüz ekşitilir.
Dolma; Önce yeşil işareti yapılır. Sonra hilal içinde, sağ el parmak uçları birleştirilir.
Meyve Sebze; Eşya işaretinin bileğe kadar yapılmasıdır.
Salata; Yeşil işareti, ardından her iki el avuç içi açık, vücut önünde birbiri etrafında döndürülür (karışık işareti).
Karpuz; Sağ elimizi 15(On beş) yapıp, sol kolumuzda hayal ettiğimiz karpuza vuruyoruz.
Kavun; Her iki el hilal yapılır. Parmak uçları yukarıyı gösterir sonra ısırılır.
Şeftali; parmak uçları yarı bükülü şekilde, omuz üstünde yüze yakın aşağı gösterir. Ardından elimizin dış kısmı
yanağımıza sürtülür. Parmak uçları yukarıyı gösterecek şekilde tutulur.
Kayısı; Elimizi 7 (yedi) yapıyoruz. Kulağımıza değdiriyoruz.
Üzüm; Sol el 0 (sıfır) yapılır. Sağ elle koparıp yeme işlevi yapılır.
Elma; Elimizi hilal şeklinde, parmak uçları boğazı gösterecek şekilde tutuyoruz, ardından bilekten aşağı, çeviririz.
Armut; Elimizi hilal şeklinde, parmak uçları ağzımızı gösterecek şekilde tutuyoruz, ardından bilekten aşağı çeviriyoruz.
Muz; Sol el parmak uçları birleşik yukarıyı gösterir. Ardından muz soyma işlevi yapılır (MUŞ)
Portakal; Sol elimiz yumruk, sağ elle portakal sıkar gibi sol el sağ elin içine alınır. (ANTALYA)
Mandalina; Önce Portakal işareti yapılır. Her iki elimizi, parmaklar birleşik yarı bükülü şekilde birbirine yaklaştırıyoruz.
Nar; Her iki elin parmak uçları yarı bükülü olacak şekilde birleştirilir. Ardından, nar tanelerini yeme şeklinde ağza
götürüyoruz.
Ayva; Elimizin parmak uçları yarı bükülü olacak şekilde el ayası dişlere değdirilir.
Erik; Önce yeşil yaptık. Ardından 0 (sıfır) yapıp, ağzımızın kenarına getiriyoruz ve eriği ısırır gibi dişleri kapatıyoruz.
Kiraz; Elimizi 2 (iki) yaptık, kulağımıza geçirdik.
Vişne; Önce ekşi işareti, ardından kiraz işareti yapılır.
İncir; Parmak uçları birleştirilir, eller birbirine değdirilir. Ardından yukarı doğru incir ayırma işlevi yapılır.
Çilek; Yarı bükük işaret parmağı çene hizasına ya da burun hizasına birkaç kez sağdan sola doğru hareket ettirilir.
Havuç; Salatalık işaretinin başa yeşil işareti konulmadan yapılmasıdır.
Nane; Elimizi 2 (iki) yapıyoruz. Bilekten, burun altında soldan sağa doğru çekilir, ardından tuz işareti yapılır.
Ceviz; Elimiz C şeklinde, ağzın kenarına getirilir, ağızda ceviz kırar gibi kenarda tutulur. – Izgara işaretine benzer ceviz
kırma işareti yapılır. (İstanbul)
Fındık; El 0 (sıfır) yapılır. Ağza yaklaştırılır ve ısırılır. (Yeşil işareti yokken, erik işareti yapılır.)
Fıstık; Her iki elimizin baş, işaret ve orta parmakları birleştirilir ve her iki el birbirine değdirilir, eller bilekten oynatılır.
Leblebi; Sarı işareti yapılır. Ardından; elimizi 0 (sıfır) yapıp, fiske atar gibi el ağza götürülür.
Çekirdek; Çekirdek çitleme işlevi El 0 (sıfır) şeklinde yapılır.
Çorba; Sağ el avuç içi yukarıyı gösterecek şekilde ağza doğru yukarı hareket ettirilir.
Pilav; Elimizi 5 (beş) yaptık. Avuç içi yüzümüze bakıyor. Serçe parmaktan işaret parmağına doğru hareket ettiriyoruz.
Sarma; Yeşil işareti yapıldıktan sonra, her iki el işaret parmağını etrafında döndürüyoruz.
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ELBİSE – GİYİM
Kumaş; her iki el sağ tarafta t el yapılarak uzatılır, sağ el sol elden uzaklaştırılır.
Elbise; Her iki el 5 (beş) yapılır ve ardından sağ el açılır. Kumaş ölçer gibi hareket ettirilir.
Çamaşır; Çamaşır çitileme hareketi yapılır.
Şapka; El T el yapılır, kafamızın önünde hafifçe indiriyoruz.
Fes; Her iki el C yapılır ve kafamıza giydiririz.
Bere; Her iki el başın yanında yumruk yapılır ve kulaklara doğru çekilir.
Ceket; Her iki el göğüs önünde yumruk yapılır. Ardından dirsekler ileri doğru atılır. Ceket giyer gibi.
Mont; Eller göğüs önünde yumuşak hareketi yapılır. Ardından ceket işareti yapılır.
Yelek; Her iki el göğüs önünde birleştirilir. Aşağı doğru indirilirken açılır.
Atkı; Boynumuza atkı sarar gibi elimizi omuzumuza atıyoruz.
Pantolon; Her iki el pantolon tutup çekme gibi yapılır.
Cep; Sağ el cebe girermiş gibi yapılır.
Çorap; C işareti yapılır. T el yapılır, her iki T el çorap giyme işlevi yapar.
Ayakkabı; Ayak hareketi başparmak kapalı olacak şekilde yapılır.
Çizme; Sağ el dik tutulur ve sol kolun üstünde (bükülü) kesme işareti yapılır.
Terlik; Her iki el 7 (yedi) yapılır. Üst üste parmaklar konur ve ileri geri sürtülür.
Şort; Sağ elimizi serçe parmak kısmıyla bacağa sürteriz.
Tişört Sağ elimizi sol kolumuzdaki tişört hizasına sürteriz.
Türban; Her iki el işaret parmağı türban sıyırır gibi, alından başlayarak yapılır. – Sağ elin alnımızın üstüne u yapacak
şekilde konur, ve parmak uçları genişleyerek çeneye kadar hareket ettirilir ve birleştirilir.
Kürk; Ellerimizi yarı bükülü şekilde boynumuzun kenarlarında tutup, aşağı doğru hareket ettirerek, birleştiriyoruz.
Etek; Eller hilal yapılır bele konur. Aşağı doğru açılarak indirilir. Her iki el parmakları birleşiktir.
Gömlek; Her iki elin baş, işaret ve orta parmaklarını açık şekilde iken, gömlek yakalarında kapatıyoruz.
Kravat; Sol elimiz hilal şeklinde göğüs önünde tutulur. Sağ el yumruk yapılıp, sol elin altında tutulur ve aşağı doğru
çekilir.
Kemer; Her iki el kemer hizasında C yapılır ve karnın önünde parmak uçları birleştirilir.
Atlet; Her iki elimizi U yapılır. Omuzlardan göğüslere doğru indirilir.
Kilot; Her iki elimizi, parmaklar birleşik, serçe parmaklardan, kasıklardan yukarı doğru çekeriz.
Kazak; Ellerimizi 5 (beş) yaptık, parmaklar açık göğüsten aşağı doğru el sürtülerek indirilir.
Boğazlı kazak; El hilal yapılır boğaz tutulur ve çeneye doğru el hareket ettirilir. Bilekten oynatılır.
Küpe; Baş ve işaret parmağı ile kulak memesi tutulur.
Toka; Baş, işaret ve orta parmağı açık olacak şekilde el başın üstüne konur ve parmaklar kapatılır.
Bilezik; Baş ve işaret parmağımızla bileği kavrayarak döndürüyoruz.
Yüzük; Sağ el baş ve işaret parmağıyla yüzük takma işlevi yapılır.
Altın; Sağ elimizi 0 (sıfır) yaptık, parmak uçları aşağıyı gösterecek şekilde sağa doğru ileri geri sallayarak götürüyoruz.
Gümüş; Önce altın işareti yapılır, ardından G işareti yapılır.
Rozet; Sağ el ya da sol el 0 (sıfır) yapıldı. (Kalbin) üstüne konuldu.
Pijama; Uyku işareti ardından kıyafet, elbise işareti yapılır.
Eşofman; Başparmaklar açık, eller karnın önünde tutulur. Sağ el ileriye doğru hareket ettirilir. Ardından kıyafet işareti
yapılır.
Giyinmek; Eller yumruk göğse koyuldu, karna doğru hızlı bir şekilde çekilir.
Soyunmak; Ceket işaretinin tersi yapılır.
Çıplak; Sağ elimizi 1 (bir) yapıyoruz. Sol elimizin içinde tuttuktan sonra sağ eli çekeriz.
Kolye; İşaret parmağımızla gerdanlık kemiğimizde hilal çiziyoruz.
Madalya; Elimizi 0 (sıfır) yapıyoruz, göğsümüzün önünde tutuyoruz.
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MESLEKLER
Başkan; Başparmak açık, elimizi yukarı doğru kaldırıyoruz.
Cumhurbaşkanı; El C yapılır, soldan sağa doğru çekilir ardından başkan işareti yapılır.
Başbakan; Hükümet işareti yapılır, ardından başkan işareti yapılır.
Milletvekili; Sol elimizi hilal yapıyoruz. Sağ elimizi sol elimizin içine getiriyoruz. Ardından başkan işareti vücudumuzun
yakınında yapılır.
Vali; Sol dirsek bükülü ve avuç içi aşağıya bakar, dirsekten serçe parmağına doğru sağ el 2 (iki) yapılarak parmak uçları
sürtülerek çekilir.
Kaymakam; El T el yapıldı. İleri doğru uzatırken baş ve işaret parmağı açılır (ilçe). Ardından başkan işareti yapılır.
Belediye; Elimizi 2 (iki) yaptık. Sol omuzdan sağ yönde karna doğru çekilir.
Belediye başkanı; Öne Belediye işareti, ardından başkan işareti yapılır.
Muhtar; El T el yapılır. El ağız önünde koklanır ve sonra avuç içine basılır.
General; Sağ el 8 (sekiz) yapılır. Parmak uçları sol omuza 3 (üç) kez değdirilir.
Subay; El 2 (iki) yapılır. 1 (bir) kere sol omuza dokunulur.
Asker; Asker selamı verilir. Ardından başparmak açık şekilde göğse değdirilir.
Polis; Her iki elimizi 2 (iki) yaptık. Birkaç kez iç içe geçiririz.
Zabıta; Önce belediye işareti yapılır. Elimizi 0 (sıfır) yapıp alna değdiririz.
Şef; Sol el avuç içi aşağı bakar, parmaklar birleşik tutulur, sağ el avuç içi aşağı bakar, bilekten bükülür ve parmak uçları
karşıyı gösterir şekilde sol bileğe sağ bilek yaklaştırılır.
Müdür; Elimizi 1 (bir) yaptık, işaret parmağı burnumuzun kenarına değdirilir. (İstanbul’ da 7 yapılır)
Müdür yardımcısı; Müdür işareti yapılır. Ardından sol el baş ve işaret parmakları açık şekilde tutulur. Sağ işaret
parmağı sol işaret parmağına değdirilir.
Yardım; Sol dirsek bükülüyken, sağ el parmak uçları sol dirseğe değdirilir.
Müfettiş; Serçe ve işaret parmağı açık şekilde tutulur. Parmak uçları avuç içine ters ve düz olarak değdirilir.
Memur; Yazı yazar gibi. Baş ve işaret parmağı birleştirilir. Yazı yazma işlevi yapılır.
Öğretmen; Avuç içi karşıyı gösterecek şekilde yumruk yapılır. El ileri doğru hareket ettirilirken açılır. – İstanbul: İşaret
parmağı karşıya doğru itilir ve geri çekilir.
İmam; Parmak uçları birleştirilir ve aşağıyı gösterir. Baş üstünde bir tur atılır.
Hâkim (Savcı); Ellerimiz kapalı olacak şekilde, serçe parmaklar boyna koyulur. Ardından sürtünerek aşağı doğru
indirilir.
Avukat; Elimizi sol koltuk altına koyuyoruz.
Noter; Sağ el işaret parmağı boyna değdirilir, ardından sol avuç içine işaret parmağı 2 kez değdirilir.
Mimar, Mühendis; Her iki elimizi karnın önünde 0 (sıfır) yaptık. Ellerimizi zikzaklar çizerek kendimize yaklaştırıyoruz.
Hakem; Elimiz 0 (sıfır) yaptık, ağzımıza götürdük.
Manken; sağ el hilal yapılır ve belde tutulur. (Manken gibi poz ver)
Palyaço; Baş, işaret ve orta parmak hafif bükülü açıkken buruna değdirilir.
Çiftçi; Elimizi 2 (iki) yaptık, orta parmağı sol avuç içinde sürüyoruz.
Bakkal; Her iki elimizin avuç içi yukarıyı gösterecek şekilde bellere vurulur. – İstanbul: Parmak uçları birleşik aşağı
bakar, ileri geri bilekten oynatılır.
Marangoz; Her iki elimizi yumruk yaptık. İleri geri hareket ettiririz.
Demirci; Demir İşareti yapılır, ardından kişi işareti yapılır.
Elektrikçi; Elektrik işareti yapılır, ardından kişi işareti yapılır.
Terzi; Her iki elimiz aşağıyı gösterir, parmak uçları karşıyı gösterir. Eller ileri doğru hareket ettirilir.
Şoför; Direksiyon tutma hareketi yapılır.
Öğrenci; Önce Okul işareti: sağ el avuç içi yüzümüze bakacak şekilde tutulur, ağız önünde sağa doğru çekilir, ardından
çocuk işareti yapılır.
Kasap; Sağ el boğaza sürtülerek kesme hareketi yapılır. Ardından sol kolumuza birkaç kez vurulur.
Aşçı; Her iki el hilal yapılır. Aşağı doğru indirilir. Ardından kepçe işareti yapılır.
Manav; Bir el ağız kenarına getirilir. Sağ el parmak uçları birleşik iken ağız sağına getirilir ve ileri doğru itilir.
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Berber; Her iki el 2 (iki) yapılır. Baş, sağ ve solunda ileri geri yapılır.
Tercüman; Her iki el parmaklar açık ve birbirine bakar. Dairesel hareket yapılır.
Kuyumcu; Önce altın işareti yapılır. Parmak uçları birleştirilir ve aşağı bakar, ileri doğru itilir.
İş; Her iki el göğsün önünde T el yapılır ve dairesel hareketler yapılır.
İşçi; Önce iş işareti yapılır, ardından kişi işareti yapılır.
Patron; Önce iş işareti, ardından başkan işareti yapılır.
Hükümet; işaret parmağı buruna değdirilir.
Seçim; Sol el hilal yapılır, sağ el içine bırakılır. (Demokrasi)
HAYVANLAR
Hayvan; Ellerimiz yarı bükülü açık şekilde, ağzın önüne getirilir. Yanlara açılır. (hayvan bıyıklarını göster)
Aslan; Dişleri göstererek hayvan işareti yapılır.
Kaplan; Aslan işareti yapılır. Ardından işaret parmağıyla vücuda çizgiler çizilir.
Ayı; Eller, parmaklar yarı bükülü şekilde iken yukarı aşağı hareket ettirilirler.
Domuz; Yumruk el buruna değdirilir. Başparmağın olduğu kısım.
Deve; Sol el dirsekten bükülü olarak vücudun önünde tutulur. Sağ el dirsekten bükülü şekilde ve dirsek sol
parmakların üstünde tutulur. Parmaklar bilekten bükülü ve avuç içi aşağı bakar. İleri geri hareket ettirilir.
Fil; Elimizi hilal yapıyoruz, Burnumuza değdirdikten sonra, aşağı doğru çekerek ileri doğru kavis çiziyoruz.
Köpek; İşaret ve serçe parmak açık, baş, orta ve yüzük parmağı birleştirilir. Açılır ve birleştirilir.
Kurt; Köpek işareti açma kapama yapılmadan gösterilir.
Geyik; Ellerimizi 5 (beş) yaptık, Başımıza başparmakları değdiriyoruz.
Maymun; - Her iki el parmak uçlarıyla koltuk altları kaşınır. – Sol el avuç içi ile sağ el avuç içi birleştirilir. Yatay-dikey
üstteki el parmakları oynatılır.
Zürafa; Sol el avuç içi aşağı gösteri, dirsekten bükülü tutulur. Sağ dirsek üstüne konur bükülü el ve avuç içi sol tarafı
gösterir.
Eşek; Eller avuç içi karşıyı gösterecek şekilde, baş üstüne konur. İleri geri hareket ettirilir.
At; Sol el 8(sekiz), sağ el 9 (dokuz) yapılır, üst üste konur ve atın koşması canlandırılır.
İnek; Her iki el telefon yapılır. Başparmaklar alına koyulur.
Keçi; El yumruk yapılır, çenenin altına getirilir ve bilekten oynatılır.
Koyun; Sağ el avuç içi aşağı bakacak şekilde bel hizasında sağa sola oynatılır.
Koç; İşaret parmakları başa bakar ve döndürülür.
Tavşan; Elimizi 2 (iki) yaptık, başımızın üstünde arka uca koyduktan sonra parmakları hareket ettiriyoruz.
Kedi; Sol el yumruk yapılır ve diğer elle okşanır.
Fare; F işareti yapılır, ardından sağ elle kaçış işareti yapılır.
Kurbağa; Eller üst üste konur. Başparmaklar oynatılır. Avuç içleri aşağı bakar.
Yılan; Avuç içi karşıya bakar. Baş, işaret ve orta parmağı yarı bükülü şekilde birleşir, öne doğru açılarak itilir. – İşaret
parmağı bel hizasında karşıya doğru itilir.
Balık; Sol el dirsekten bükülü karşıyı gösterir diğer el de bilekten bükülü parmaklar dik şekilde kola değdirilir ve ileri
doğru hareket ettirilir.
Yengeç; Her iki el 2 (iki) yapılır, parmak uçları birbirine bakar ve kapatarak açarak ileri doğru hareket ettirilir.
Solucan; Sol el avuç içi aşağıyı gösterecek şekilde tutulur ve altında yılan hareketi yapılır.
Midye; Eller hafif kavisli olacak şekilde üst üste konur ve başparmak tarafı açılır kapanır.
Kuş; Her iki el açılır ve kanat çırpma hareketi yapılır.
Kartal; Sağ el 9 (dokuz) yapılır. Burnumuzun üstüne dış tarafı konur. Ardından kuş işareti yapılır.
Papağan; El C yapılır, burnumuzun üstüne dış kısmı konur ve ardından el birkaç kez kapatılır.
Ördek; Elimizi hilal yapıyoruz, burnumuzun üstüne konur ve ardından birkaç kez aç kapa yapılır.
Tavuk; Sağ el 9 yapılır, sol avuç içine birkaç kez vurulur.
Civciv; Sağ el 9 yapılır, sol el hafifçe bükülür ve sağ el ile birkaç kez vurulur.
Horoz; el 5 yapılır. Başparmağımızı başımızın üstüne koyup ileri geri hareket ettiriyoruz.
Karınca; El 8 (Sekiz) yapılır. Başparmak uçları aşağı gösterecek şekilde tutulur ve ileri doğru götürülür.
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Sinek; El 0 (sıfır) yapılır bir kez döndürülür ve kola değdirilir. Omuza el konur.
Arı; El 0 (sıfır) yapılır bir kez döndürülür.
Leylek; El U yapılır. Parmak uçları buruna değdirilir.
Tilki; El hilal yapılır, parmaklar buruna değdirilir. Sonra hafifçe yukarı doğru kavisli bir şekilde kaldır.
Örümcek; Sağ el yarım bükülü olacak şekilde sol avuç içinde parmaklar hareket ettirilir.
Bit; Her iki el T el yapılır ve birleştirilir, tırnakta bit kırma hareketi yapılır.
SIFATLAR
Almak; Kendimize doğru dirsekten kol bükülür ve kendimizi doğru çekerken avuç kapatılır.
Vermek; El nefis yap ve dirsekten ileri doru uzatılır.
Aramak; Her iki el 1 (bir) yapılır. Parmak uçları birbirine baksın. Birisi yukarıyı diğeri aşağıyı gösterir şekilde etrafında
döndürülür.
Atlamak; El 2 (iki) yapılır, avuç içine batır ve sonra orada atlama işareti yapılır. Aşağı doğru.
Zıplamak; El 2 (iki) yapılır, avuç içine batır ve sonra yukarı doğru çekerken parmak uçlarını bük.
Bağırmak; El L yapılır. Başparmak ağza getirilir ve el yukarı doğru fırlatılır.
Bakmak; El 2 (iki) yapılır ve gözler önüne koyulur, ardından ileri doğru hareket ettirilir.
Banane; Her iki el parmak uçları göğse değdirilir ve ellerimizi yukarı doğru açarak boynumuza yaklaştırıyoruz.
Sanane; Orta parmak bükülü, diğerleri açık şekilde kime yapacaksak ona doğru elimizi iteliyoruz.
Boşvermek; Elimizle boşver hareketi yapılır.
Başarmak-kazanmak; Sağ el avuç içi, sol el avuç içine vurulduktan sonra, sağ el yumruk yapılır ve yukarı kaldırılır.
Alay etmek; Serçe parmak açık diğerleri kapalı diğer elin avuç içine doğru kavisli ve yukarı kaldırılır.
Beğenmek; El parmaklar yarı bükülü şekilde burnun önünde değdirmeden tutulur ve ileri doğru çekilir ve nefis işareti
olarak bırakılır.
Beklemek; Parmakla yarım bükülü burnun önünde birkaç kez değdirilir.
Benzemek; El 50 (Elli) yapılır ve sol tarafı çeneye 2 kere sürtülür.
Bıkmak; İşaret parmağını boğaza değdir. – Yaka sirk yapın.
Bilmek; El 5 yapılır. Başparmak çeneye birkaç kez değdirilir.
Bilmemek; Biliyorum işareti yapılır, el dış kısmı yana ve yukarı doğru döndürülür.
İnmek; Binmek işaretinin tersi yapılır.
Bitmek; Eller üst üste koyulur, yanlara doğru açılır. (parmak uçları karşıya bakar.)
Boğulmak; her iki elimizle boğazımızı sıkıyoruz.
Bulmak; El 1 (bir) yapılır. İşaret parmağı dik tutulur, ileri doğru itelenir ve 9 (dokuz) yapılarak geriye doğru çekilir.
Buruşturmak-buruşuk; Göğüs önünde her iki el üst üste gelecek şekilde, bir buruşturma yapacak gibi eller sıkılır ve
serbest bırakılır.
Fotoğraf albümü; Fotoğraf işareti yapılır, ardından sayfa çevirme işareti yapılır. (Sol el açık, sağ işaret parmağıyla, sol
serçe parmağa yakın bir yerden, avuç içine doğru işaret parmağıyla bir kavis çizilir)
Alevi; Elimizi 2 (iki) yapılır. Sol omuzu değdiriyoruz.
Alışveriş; Her iki elle alma işareti, birbirini izleyecek şekilde sırasıyla yapılır.
Ama – Fakat; Ellerimizi avuç içi yukarı şekilde açtıktan sonra, başımızı sağa doğru bükeriz.
Anlaşma – Sözleşme; Her iki el T el yapılır. Göğsün önünde tutuyoruz. Yavaş bir hareketle, aşağı yukarı hareket
ettirilir.
Arsa; Parmak uçları bükülü ve dik duracak şekilde her iki el, göğüs hizasında parmak uçları aşağıyı gösterir durumda
tutulur ve başparmak diğer parmaklara sürtülür. Ardından geniş bir daire çizilir.
Tartışmak; Her iki el, serçe parmakları açık iken ağzın yanında sağa sola oynatılır.
Ayrı; Parmak uçları aşağı gösterecek şekilde bükülü iken vücut önünde tutulur. Yana doğru çekilir.
Basmak – Ezmek; Ayak işareti yapıldıktan sonra, sol el avuç içine sağ avuç içi bastırılır.
Başlamak; Eller o (sıfır) yapıldı. Dik olarak aşağı doğru indirilir.
Bırakmak; Her iki elimizin parmak uçları aşağı gösterecek şekilde tutulur. Parmaklar açılır.
Bilet; Her iki el avuç içi yukarıyı gösterecek şekilde, parmak uçları üst üste konulur. Ardından sağ el bilekten
oynatılarak geriye çekilir. (Bir bilet, koçan yırtma işlevi yapılır)
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Bilgi; İşaret parmağı alına değdirilir. Ardından elimiz karşıyı gösterecek şekilde parmak uçları birleştirilir.
Bol; Üstümüzdeki kıyafet tutulur. Ardından eller aşağı doğru sallanır.
Bulantı; El, parmak uçları yarı bükülü şekilde karnımıza değdiriyoruz ve karın etrafında dairesel hareketler yapıyoruz.
Büyümek; El, parmak uçları karşıyı gösterir ve avuç içi aşağı bakacak şekilde bel hizasında tutulur. Ardından dik
şekilde yukarı doğru kademeli olarak döndürülür.
Anlatmak; Parmaklar birleşik, başparmak açık ve el avuç içi vücuda bakar. Eller birbiri etrafında döndürülür.
Aptal; Elimizi 5 (beş) yapıyoruz. Başparmak alnımızın kenarına değdirilir.
Aynı; Her iki el telefon yapılır. Karnın önünde iken aşağı doğru indirilir.
Az; El dik tutulur. Başparmak işaret parmağının arkasına sürtülür.
Taksi; T işareti yapılır. Ardından şoför işareti yapılır.
Acaba; Parmaklar birleşik, elimizi burnumuza değdiriyoruz. Yüz ifadesini de yapıyoruz.
Seslenmek; Parmaklar birleşik şekilde el, başparmak kısmında burun yanına konur.
Çalışmak; Her iki el yumruk yapıldıktan sonra başparmak kısımları göğse yukardan aşağı birkaç kez vurulur.
Çalmak; Sol el ile sağ elin başparmağı sıkılır. Ardından sağ elin parmakları oynatılır.
Çarpışmak; Her iki el yumruk yapılır ve birbirine vurulur.
Çekmek; Her iki el yumruk yapılır ve asılma işlevi yapılır.
Çevirme (döndürmek); Her iki el birbirine bakar şekilde 5 (beş) yapılır. Ardından bir şeyi döndürür gibi işlev yapılır.
– İşaret parmakları açık ve birbirine dik bakar şekilde tutulurken her iki el bir kez döndürülür.
Çökmek; Her iki el avuç içi aşağı bakar, parmak uçları birbirine doğru ve aşağı doğru indirilir.
Devam etmek; Her iki el, avuç içleri birbirine bakacak şekilde iken kesik kesik ileri itilir.
Devrilmek; El dirsekten bükülü ve avuç içi sola bakar, dik tutarken, sola doğru indirilir. (Devrilir)
Dinlemek; İşaret parmağı açık olacak şekilde kulağa değdiriyoruz.
Dikizlemek – Gözetlemek; Parmaklar birleşik, sağ el işaret parmağı kısmı sol gözün yanına konur. Etrafa bakabilirsiniz.
Dokunmak; Sol kola, sağ el parmak uçlarıyla dokunulur.
Gezi; Serçe ve işaret parmakları açık ve uçları yukarıyı gösterir ve avuç içi yüze bakacak şekilde, daire çizer. Döndürün.
Üşümek; Eller yumruk yapılır. Soğukta üşümüş gibi, eller kendimize doğru çekilir ve üşüyor gibi davranılır. (Soğuk işrt.)
Kavga Etmek; Her iki el yumruk yapılır. Avuç kısımları birbirine birkaç kez vurulur.
Dökmek; Başparmak açık şekilde el aşağı doğru çekilir.
Dövmek – tokatlamak; Tokat atma işlevi yapılır.
Durmak; Dur işareti yapılır, El avuç içi karşıyı gösterir şekilde ileri itilir.
Düşmek; Elimizi 2 (iki) yapıp, sol elin avuç içine batırıyoruz. Ardından sağ eli avuç içine doğru yana yatırıyoruz.
Anlamak; Elimizi hilal şeklinde başparmak açık, diğer parmaklar kapalı olacak şekilde başımızın sağında tutar ve
parmak uçlarını birleştiririz.
Öğrenmek; Her iki el, parmak uçları birleşik olarak kendimize doğru vücuda çekerken açılır.
Öğretmek; Her iki el parmakları birleşik, Ellerimiz sola doğru itilir ve parmaklar açılır.
Bulut; Her iki el baş üstünde tutulur. Ardından genişleyerek aşağı doğru, açıp kapatarak çekilir.
Gecikmek; Saat işareti yapılır. Sağ el sol elin bilek üstüne konur ve sağ el bilekten sağa doğru çevrilir.
Gelmek; Gel işareti yapılır.
Gitmek; Sağ el avuç içi sola bakar ve el ileriye doğru itilir.
Saklamak; Sol el avuç içi aşağı gösterir şekilde vücut önünde tutulur. Sağ el, sol elin altında avuç içine doğru itilir.
Isıtmak; Sol el avuç içi yukarı bakar. Sağ el parmaklar bükülü şekilde, sol elin dışına doğru yaklaştırılır.
İstemek; El 5 (beş) yapılır. Başparmak yukarıdan aşağıya doğru vücuda sürtülür.
İstememek; İstemek işareti yapılır. Ardından, el yukarı doğru çekilir. (Parmak uçları bilekten yukarı doğru itilir)
İşitmek; El 0 (sıfır) yapılır. Parmak uçları kulağa değdirilir.
İtmek; Her iki el, avuç içi karşıya bakacak şekilde ileriye doğru itilir.
Takip etmek; Her iki el 9 (dokuz) yapılır. Eller biri önde, diğeri arkada olacak şekilde yana ve ileri doğru kesik kesik
itilir.
Kaçmak; El yana doğru çekilirken, parmaklar şıklatılır.
Kalkmak; Eller avuç içi yukarı bakar, vücut önünde el yâda eller yukarı doğru kaldırılır.
Oturmak; Kalkmak işaretinin tersi yapılır.
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Karışmamak; Her iki el avuç içi göğsü gösterecek şekilde vücut önünde tutulur ve ardından parmak uçları birbirine
değecek şekilde ileri geri hareket ettirilir.
Kaşınmak; Vücudumuzun herhangi bir yerini kaşıyoruz.
Katlamak; Bir elin avuç içi yukarı, diğeri aşağı bakacak şekilde eller birleştirilir. Ardından avuç içi yukarı bakan el, diğer
elin üzerine konur.
Kesmek; Sol el 7 (yedi) yapılır. Sağ elle, parmakların ucuna yakın olarak makas işareti yapılır.
Kovulmak; Sol el avuç içi yukarı bakar. Sağ el ile sol el avuç üzerinde 15 (on beş) işareti yapılır.
Yorulmak; Her iki kolumuz dirsekten bükülü şekilde vücut önünde tutulur ve etrafında yavaşça döndürülür.
Yardım etmek; Sağ elimizin parmak uçları, sol kolumuzun dirseğine değdirilir.
Hazır, Hazırlamak; Başka işaretinin tersi yapılır. – Her iki el 0 (sıfır) yapılır ve yukarı çekilir.
Kontrol etmek; Her iki el 0 (sıfır) yapılır. Biri yukarı kaldırılır diğeri aşağı indirilir. Birkaç kez tekrarlanır.
Kurutmak; Eller 7 (yedi) yapılır ve vücut önünde ileri geri oynatılır.
Kusmak; Elimizi ağzımızın önünde, parmak uçları açık ve bükülü şekilde tuttuktan sonra ileriye doğru, avuç içi yukarıyı
gösterecek şekilde hareket ettiriyoruz.
Naz; Herhangi bir omuzumuzu, yukarıya doğru bana ne dercesine kaldırıyoruz.
Ölmek – ölüm; Avuç içi yukarıyı gösterecek şekilde el 2 (iki) yapılır. Ardından avuç içi aşağıyı gösterecek şekilde
çevrilir.
Okşamak; Sağ elimizle sol kolumuzun üzerini okşarız.
Öpmek; Parmak uçlarını birleştiriyoruz, ardından yanağımıza değdiriyoruz.
Öpüşmek; Parmak uçları birleşik şekilde her iki elin parmak uçları birbirine dokundurulur.
Örtmek; Halı işaretinin tersi yapılır. (Avuç işleri aşağı bakar şekilde iken eller birbirine doğru hareket ederek
birleştirilir)
Ötmek; Elimizi 11 (on bir) yapıp, ağzımızın ve burnumuzun önüne getiriyoruz. Ardından işaret ve başparmağımızı
açıyoruz, kapatıyoruz.
Paket – paketlemek; Dolap işareti yaptıktan sonra, işaret parmaklarını yere paralel şekilde birbiri etrafında
çeviriyoruz. (düğüm işareti)
Yemek pişirmek; Yemek işareti yapılır, Ardından ısıtmak işareti yapılır. – Yemek işaretinden sonra, her iki el parmak
uçları bükülü ve yukarı bakacak şekilde yukarı aşağı hareket ettirilir.
Hayvanat Bahçesi; Hayvan işaretinden sonra çiçek koklama işareti yapılır ve ardından her iki elle daire çizilir.
Kutlamak; Avuç içlerini bir kez vurduktan sonra, elleri ileriye doğru açıyoruz.
Ezberlemek; El hilal şeklinde ve parmak uçları karşıyı gösterecek şekilde gözün sağında tutulur. Ardından el geriye
doğru çekilir ve kapatılır. – Parmak uçları başa değdirildikten sonra yumruk yapılır.
Çeşit; Eşya işareti yapılır.
Satılık; Parmak uçları aşağıyı gösterecek şekilde birleştirilir ve El bilekten ileri geri oynatılır.
Satmak; Parmak uçları birleşik ve aşağı bakar, bir kez göğüs hizasında ileri itilir.
Seyretmek; Baş, işaret ve orta parmak yarı bükülü, karşıyı gösterir şekilde gözün önünde döndürülür.
Sıkışmak – Sıkışık; El ayaları birbirine Aile işaretinde olduğu gibi değdirilir ve sürtülerek her iki el döndürülür.
Söndürmek; Avuç içi ve parmak uçları aşağıyı gösterir iken yukarı doğru el çekilir ve parmak uçları birleştirilir.
Söylemek – demek; İşaret parmağı dudağa değdirilir ve ileri doğru itilir.
Susmak; İşaret parmağı dudağımızın önüne getirilir ve bırakılır.
Canı çekmek; İşaret parmağı çenemizden boğazımıza doğru çekilir.
Teslim olmak; Eller kaldırılır. (Avuç içleri karşıyı gösterir)
Torpil – Kayırma; Sağ el, parmak uçları birleştirilir ve sol koltuk altına yerleştirilir.
Tanımak; Elimizi 9 (dokuz) yapıp, başımıza değdiriyoruz.
Tanımamak; İşaret parmağı, orta parmağın üzerine konur. Elimizi başımıza yakın tuttuktan sonra el çekilir ve işaret
parmağı orta parmağın üzerinden kurtulur.
Unutmak; Elimizi, başımız yanında işaret parmağı başı gösterecek şekilde şıklatırız.
Unutmamak; Unutmak işareti yapıldıktan sonra, el ileri doğru bilekten oynatılır.
Ateş; Her iki el parmak uçları bükülü olacak şekilde yukarı doğru hareket ettirilir.
Yakalamak; Her iki el yanda olacak şekilde sıkılır ve kendimize doğru çekilir.
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Yapmak; Sağ el parmakları, sol elin parmakları üzerine vurulur. – El T el yapılır ve aşağı doğru indirilir.
Yapma – yapmamak; Yapmak işareti yapıldıktan sonra, el ileri ve yukarıya doğru itilir.
Yazmak; Memur işareti, sol el avucunun üzerinde yapılır.
Yemin etmek; Elimizi 2 (yapıp) parmak uçlarını gözlerin altına değdiriyoruz. Ardından elimizi ters çevirip ileri doğru
itiyoruz. (Bakma işaretinin tersten döndürülerek yapılması)
Yontmak; Sol el sağ tarafı gösterir. Sağ el yarım bükülü olacak şekilde, sol el avuç içine yukarıdan aşağıya doğru
sürtülür.
Koşmak; Kollar vücudun yanında, ileri geri hareket ettirilir.
Spor; Her iki elimizin başparmakları açık şekilde yan yana tutulur ve sağ el bir kez ileri itilir.
Spor yapan insan sağlıklı olur.
Acele etmek; Her iki el 7 (yedi) yapılır ve parmaklar çapraz şekilde üst üste vurulur. (Pazar işareti 7 olarak yapılır)
Başka; El bilekten sağa ya da sola doğru çekilir. (Sonra işaretinin kısa yapılması)
Beraber – birlikte; Her iki el yumruk yapılır, avuç işleri birbirine bakacak şekilde birleştirilir.
Toplantı; Eller C yapılır ve vücut önünde birleştirilir. (C yapıldığında avuç içleri karşıya bakar).
Bozuk; Parmak uçları açık ve eller birbirine bakar şekilde bilekten sallanır.
SIRALAMA
Birinci; Sağ işaret parmağı, sol elin başparmağına değdirilir.
İkinci; Sol el L yapılır, sağ el işaret parmağı, sol elin işaret parmağına değdirilir.
Üçüncü; Sol el 3 (üç) yapılır ve sağ işaret parmağı sol elin orta parmağına değdirilir.
Bütün; Her iki elin parmak uçları, vücut önünde birleştirilir.
Hep – her; Sol el avuç içi açık, sağ el sol ele dik vurulur ve parmak uçlarına doğru sürtülür.
Cahil; İşaret parmağı alına soldan sağa doğru sürtülür. Parmaklar birleştirilir.
Cimri; Sağ elimizi yumruk yapıp, Serçe parmak kısmından, baştan yanağa doğru sürterek indiririz.
Cömert; Para işareti yapılır, ardından el açılır. (Eli açık)
Karışık; Her iki elin parmakları açık, parmak uçları yakınlaştırılır ve birbiri etrafında dairesel hareket ettirilir.
Deli; Manyak işareti yapılır.
Dışarıda – Dışında; Her iki elimizin avuç içleri kendimize bakacak şekilde eller üst üste konur. Üstteki el diğer elin
önüne getirilir.
İçinde; Sağ el parmak uçları birleştirilir ve yumruk yapılan sol elin üstüne konur.
Genç; Parmak uçları çeneye değdirildikten sonra, el yarım tur döndürülür ve güzel işareti yapılır.
Müslüman; Baş ve işaret parmağıyla yanak tutulur.
Hristiyan; Önce alına, sonra karna ve sol, sağ omuza parmak uçları birleşik olarak el çekilir. (Haç işareti yapılır)
Yahudi; El yüzün yanında tutulur. Baş ve işaret parmağı açık. İşaret parmağı yüzü kaşır gibi hareket ettirilir.
İstanbul; Elimizi 4 (dört) yapıp, elin dış kısmını başımıza yerleştiriyoruz. (Taç gibi)
Efendi; Elimizi 7 (yedi) yapıyoruz, ve yanağımızdan aşağı doğru sürtüyoruz.
Geveze; Her iki el hilal yapılır ve ağızın önünde sırasıyla kapatılır açılır.
Hak – Haklı; El telefon yapılır. Vücudumuzun önünde bel hizasında tutulur. Hafifçe yukarı kaldırılır ve yana doğru
aşağı indirilir.
Kahraman – Cesur –Güven; Her iki elin parmak uçları yarı bükülü olacak şekilde eller göğse değdirilir ve adından yana
doğru çekilir.
Kalabalık; Çok işaretinin her iki elle yapılması.
Çok; Bir elin sürekli açılıp kapanması. (parmak uçları birleştirilir)
Kaybetmek; Her iki elin parmak uçlarının birleştirilmesinden sonra eller yanlara doğru parmak uçları birleştirilerek
çekilir.
Keşke – Pişman Olmak; Elimizi yumruk yapıp, bir kez başımıza vururuz.
Kırık – Kırılmak; T el yapıp elleri birleştirdik. Ardından yukarı doğru hareket ettirilerek eller ayrılır.
Engelli; Her iki el avuç içi vücuda bakar ve sallanır.
İşitme Engelli; Önce işitme işareti, ardından engelli işareti yapılır.
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Görme Engelli; Gözümüzü gösterdikten sonra engelli işareti yapılır.
Zihinsel Engelli; Sağ elimizin işaret parmağını, sağ kaşımızın üstünde oynatıyoruz (Akıl). Ardından engelli işareti
yapılır.
Küsmek; Her iki el 8 (sekiz) yapılır. İşaret ve orta parmaklar birleştirilir. Ardından bilekten çevirerek elleri ileri geri
uzaklaştırıyoruz.
Mükemmel; Elimizi sıfır (0) yapıyoruz. Hafif Sağa ve ileri doğru Göğsün önünde itiyoruz.
Obur; Önce çok işareti, ardından yemek işareti yapılır.
Orta; Sağ elin orta parmağı, sol elin üstüne değdirilir.
Normal; İşaret parmağı ya da orta parmak sol koltuk üstüne sürtülür. (Yukardan aşağı doğru)
Tembel; Eller telefon yapılır. Başparmaklar göğse iki (2) kez değdirilir.
Çalışkan; Eller telefon yapılır. Başparmaklar göğüs üzerinde aşağı doğru sürtülür.
İstirahat, tatil, rahat ol; Eller telefon yapılır. Başparmaklar göğse yaklaştırılır, kavisli şekilde aşağı ileri doğru itilir.
Saçma; Her iki el T el yapılır. Her iki el birer birer göğse vurularak yukarı kaldırılır.
Şikayet etmek; İşaret parmağı ağız önünde tutulur. Aşağı doğru çekilir ve ardından ileri doğru itilir.
İftira atmak; El P yapılır, buruna değdirilir, ardından bir tur döndürülür. – Her iki el yanda, biri ilerde diğeri geride
olacak şekilde C yapılır. Ardından kendimize doğru çekiyoruz.
Allah; Elimizi 1 (bir) yapıp yukarı doğru kaldırıyoruz.
Peygamber; El P yapılır, önce sağ göğse, ardından sol göğse değdirilir.
Melek; Her iki elin bilekleri üst üste (avuç içleri vücuda bakar) koyulur, parmaklar sallanır.
Kelebek; Başparmaklar birbirine kenetlenir ve ardından melek işareti yapılır.
Kurân; Sol avuç içi sağ tarafı gösterir şekilde tutulur. Sağ el 1 (bir) yapılır ve sağ işaret parmağı tersiyle, sol el avuç içi
üzerinde sağdan sola doğru kavisler çizilir. – Konya’ da rahle şeklinde de yapılır.
Son; Elimizi 2 (iki) yapıyoruz. Çenemize değdiriyoruz. (Avuç içi sol tarafı gösterir)
Karar; El 2 (iki) yapılır. Son işaretimde olduğu gibi çeneye vurulur, ardından sol avuç içine vurulur.
Ciddi; Parmaklar kapalı olacak şekilde elimizi burnumuzun üstüne koyuyoruz. Ardından ileri doğru itiyoruz.
Mahkeme; Eller 1 (bir) yapılır. Sırasıyla boyna sürtülür.
Okul; Elimizin parmak uçlarını ağzın önünde sağdan sola doğru birkaç kez oynatırız.
Ders; Okul işareti yapılır, ardından D işareti yapılır.
Kitap; Eller avuç içleri birbirine değecek şekilde kapatılır. Ardından avuç içleri yukarıyı gösterecek şekilde açılır.
Defter; Kitap işareti yapılır ardından yazma işareti yapılır.
Sınıf; Sağ el parmaklar açık şekilde sol dirsek üzerinde kola sürtülür. (1 den 5 e kadar parmaklar ile yapılır)
Final; Her iki el 1 (bir) yapılır ve yukarıda birleştirilir.
Yarı final; Eller 2 (iki) yapılır. Yukarıda orta parmak uçları birleştirilir.
Çeyrek final; Eller dört yapılır. Yukarıda birleştirilir.
Sınav; Final işaretinin tersi yapılır.
Yazık; Eller iki yapılır, parmak uçları birbirine bakar ve sallanır. ( Bu sorulacak )
Taze, yeni; Parmak uçları birleştirilir ve sağ omuz üstüne değdirilir.
Bayat; Yemek işareti yapılır, ardından burun sıkılır. (Kötü koku var)
Adres; Eller avuç içi aşağıyı gösterecek şekilde boyna birkaç kez değdirilir.
Türkiye; El C yapılır. Alına getirilir ve hafifçe sola çekilir.
Avrupa; Sağ el avuç içi aşağı bakar ve çenenin altına dış kısmı birkaç kez vurulur.
Afrikalı, zenci; Elimizi 1 (bir) yaptık ve burnun altında oynatırız.
Neşe, sevinç; Her iki el avuç içi yukarıyı gösterir şekilde serçe parmakları sürtüyoruz. (yukarıya doğru)
Akıl; Sağ el 1 (bir) yapılır. Alına koyulur ve parmak 9 (dokuz) işaretine getirilir.
Özür dilemek; Eller tam göğsün önünde, parmak uçları yukarıyı gösterir şekilde avuç içleriyle birleştirilir.
Alkış; Her iki el yukarıda, baş üstünde, avuç içleri birbirine bakar şekilde sallanır.
Gazete; Sol avuç içerisi sağ tarafa bakacak şekilde tutulur. Sağ el yumruk yapılır. Sol avuç içine vurulur ve sonra açılır.
Atari, joystick; Sağ el yumruk yapılır, sol avuç üstünde, joystick tutar gibi hareketler yapılır.
Gebe; Avuç içleri birbirine bakacak şekilde, her iki elin bilekleri karna koyulur ve aşağı doğru oynatılır.
Haber; El sıfır (0) yapılır. Ağızdan aşağı ve ileri doğru itilir.
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Dükkan, işyeri; Dolap işareti, ellerin 7 (yedi) olarak yapılmasıdır.
Badana; Fırça işaretinin ele sürtülmeden, karşıya doğru yapılmasıdır.
Mahkum; Her iki el bilekten üst üste yumruk şeklinde konulur.
Hapishane; Her iki el parmak uçları karşıyı gösterecek şekilde aşağı doğru indirilir.
Hatıra; Sol elimizin üzerine, sağ elimizi sekiz (8) yaparak değdiririz.
Hatırlamak; Elimizin işaret parmağını başımıza değdirdikten sonra hatıra işareti yaparız.
Banka; Her iki el T el yapılır. Avuç içleri aşağı bakar. Eller yukarı aşağı indirilir kaldırılır.
Bahçe; Önce çiçek işareti (koklama) yapılır. Ardından genişçe bir daire çizilir.
Bayrak; Zürafa işaretindeki gibi eller tutulur, ardından üstteki elin parmakları sağa sola oynatılır.
Bayram; Sağ elin dış kısmı öpülür ardından alına değdirilir.
Hayat; Eller şeftali gibi tutulur, Ardından, elimiz kademeli olarak, yukarıya doğru 3 (üç) kez kaldırılır.
Ömür; Çene parmak uçlarıyla tutulur. Parmak uçları yarı bükülü şekilde çeneye doğru değdirilir. Ardından aşağı doğru
çekilirken yumruk yapılır.
Borç; Parmak uçları birleştirilir, ardından boyuna parmak uçları değdirilir.
Boy; Elimizi başın üstünde tuttuk ve yana doğru çektik.
Kimlik kartı; Sol avuç içi karşıya, parmak uçları yukarıya bakacak şekilde tutulur. Sağ el C yapılır ve sol el avuç içine
yerleştirilir.
Cami; Eller parmaklar açık şekilde, başparmakların ucundan kulak memesine değdirildikten sonra, eller başın yanında
indirilir ve yumruk yapılır.
İzmir; Elimizi L yaptık. İşaret parmak ucu aşağıyı gösterecek şekilde el belimize değdirilir.
Kabe; Sol el serçe parmağı ve işaret parmakları açık, diğerleri kapalı, sağ el işaret parmağı, sol elin açık parmakları
ucuna değdirilir ve eller hafifçe yukarıya kaldırılır.
Casus; Maske işaretinin ardından, palto yakası kaldırma işlevi yapılır.
Banka kartı, bankamatik; Önce banka işareti yapılır. Ardından sol elimiz hilal şeklinde tutup, sağ elimizi sol elin içine
itiyoruz.
Reklam; Boya, badana işareti her iki elle yapılır. Bir el aşağı inerken, diğeri yukarı çıkar.
Afiş; Her iki el baş parmak açık diğerleri kapalı olacak şekilde eller, yukarıda bir kez aynı anda başparmak karşıya
doğru basılır, ardından aşağıda karşıya doğru başparmaklar bir kez basılır. (Cama bir şey yapıştırma gibi)
Ceza; Sol el avuç açık ve avuç içine sağ elin orta parmağı, diğer parmaklar açık şekilde değdirilir.
Toprak, kum; Her iki elimiz, parmak uçları aşağı gösterir şekilde tutulur. Baş parmak diğer parmaklara sürtülür.
Çingene; Her iki elimizin işaret parmakları açık, parmak uçları karşıyı gösterir. Her iki el aşağı yukarı oynatılır.
Tiyatro; Her iki el iki (2) yapılır. Çingene işaretinin eller iki (2) olarak yapılmasıdır.
Çöp; Ç harfi yapılır. Ardından sol el hilal yapılır. Sağ elle sol elin içine bir şey atar gibi hareket ettirilir.
Dans etmek; Sağ el yukarda ve sol el aşağıda dans anındaki gibi tutulur ve dans eder gibi hareket edilir.
Misafir; Serçe parmağı çeneye değdirilir.
Gir; Sol el, parmak uçları aşağıyı gösterecek şekilde hilal yapılır. Sağ el sol elin içerisinde hareket ettirilir.
Çık; Sol el parmak uçları aşağıyı gösterecek şekilde hilal yapılır. Sağ el sol elin yanından yukarı doğru itilir. Bilekten
oynatılır.
Davet; Misafir, işaretinden sonra, sağ elimizi ileri doğru uzatıp, kendimize doğru çekiyoruz.
İcra, haciz; Her iki elin işaret parmakları boyna değdirilmiş iken, ardından eller öne doğru 9 (dokuz) yapılarak çekilir.
Tekrar; Her iki el başparmakları açık, sağ el başparmağı sağ omuza değdirildikten sonra vücut önünde sol el baş
parmağına değdirilir.
Değişmek, değiştirmek; Çeşit işaretinin eller T el olarak yapılmasıdır.
Direk; Elimizin dirsekten bükülü olacak şekilde yukarıda tutuyoruz.
Dilimlemek; Sol elimiz avuç içerisinde, sağ elimizi birkaç kez serçe kısmıyla sürtülür. – Yarım işareti birkaç kez yapılır.
İslâm; Sağ el hilal şeklinde yüzümüzün yanında tutulur.
Din; Konya: Sağ el yumruk yapılır. Bir kez alına sağ el değdirilir. – Orta parmak bükülü şekilde (parmaklar açık) ağız
gösterilir.
Nur; Sağ el parmak uçları birleştirilir. İleride yüze doğru tutulur ve yüze doğru parmaklar açılarak itilir. Işık işareti yüze
doğru yapılır.
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Duman; Parmak uçları yukarıyı gösterecek şekilde avuç içi yukarıya bakar. El kavisli biçimde yukarıya doğru kaldırılır.
Düğün; Parmaklar şıklatılır.
Kahramanmaraş;
Eğlence; Her iki elin serçe parmakları karşıyı gösterecek şekilde tutulur ve sağa sola doğru sallanır.
$ Dolar; El iki (2) yapılır. Avuç içi karşıyı gösterilir. Bir S çizilir.
€ Euro; Sol el C yapılır, Sağ el 7 (yedi) yapılıp, sol elin ortasına değdirilir.
Korumak; Sol el 1 (bir) yapılır. Sağ el C yapılır. Sağ el sol ele doğru yaklaştırılır ve Sağ el karşıya doğru itilir ve sol el
işaret parmağına C işareti ortalanarak yaklaştırılır.
Emanet; Koruma işaretinin kendimize doğru yapılmasıdır.
Emir; İşaret parmağı dudağın sağına değdirilir ve sonra sert bir şekilde aşağı indirilir.
Emekli; Yok işaretinin daha aşağı doğru yapılmasıdır. Yüzün önünden yapılır.
Eziyet, zulüm, baskı; Sol el yumruk yapılır. Avuç içi kendimize bakar, sağ el avuç içi sol el yumruk üstünde tutularak
sağa doğru döndürülür.
Bursa; Sağ el avuç içi karına değdirilir ve döndürülür.
Esrar; Sağ el, avuç içi aşağı gösterecek şekilde tutulur. Burnun sağ deliği altında ve sol deliğin altında, elin dış kısmı
üzerinden koklama işlevi yapılır.
Fabrika; Her iki elimiz yumruk şeklinde tutulur. Avuç içleri birbirine bakar ve teker teker dairesel hareketler yapılır.
Faiz; Her iki el parmak uçları birbirine bakacak şekilde dik tutulur. Sağ el (üstte dik) bir tur döndürüldükten sonra
alttaki elin üzerine bırakılır.
Zam; Her iki el parmak uçları birleştirilir ve avuç içleri vücudu gösterir şekilde tutulur, sağ el sol elin üstüne konur.
Kabalık; Sağ el baş parmak açık şekilde yumruk yapılır, ardından sağ göğse vurularak yukarı kaldırılır.
Fiyat; Baş parmak, diğer parmak uçlarına birkaç kez sürtülür. Ardından para işareti yapılır.
Konya; Sağ el, parmak uçları yarı bükülü olacak şekilde göğsün üstüne konur. (Hafifçe sallandırılabilir)
Gaga; Başparmak işaret parmağı burnun üstünde tutulur, ileri doğru çekilirken birleştirilir.
İflas; Sağ el işaret parmağı başa değdirilir. Ardından sol elimizin üst kısmına vurulur. (Sağ avuç içi ile)
İlave; Her iki el başparmakları açık, sağ başparmak, sol başparmağın üstüne dik olarak değdirilir.
Kral; Elimizi 9 (dokuz) yapıp burnumuzun üstüne değdiriyoruz.
Nöbet; Sağ el avuç içerisi sol pazuya konur.
İmza; Sağ el işaret parmağı sol el avuç içine virgül atar gibi sürtülür.
İntikam; Sol el dış kısmına sağ el sekiz (8) yapılarak bileğe vurulur.
İntihar; İşaret parmağı dik olarak başa değdirilir. Ardından işaret parmağı bükülür. (Tetiğe basar gibi)
Nikah; Başparmak yüzük parmağına sürtülür.
İptal; Sol el avuç içi yukarı bakar ve sağ el 1 (bir) yapılır. Sağ elin parmak ucunda tırnak sol bileğin ortasında tutulur.
Ardından parmak uçlarına doğru sürtülür.
Ok; Sol el yay tutar gibi tutulur. Sağ el ile yay gerilir, bırakılır ve sağ el ile 2 (iki) işareti yapılır.
İtfaiye; Su işareti yapılır. Ardından her iki el vücut önünde ileride ve geride T el yapılır. Sağa sola hareket ettirilir.
İtiraz; Her iki el göğsün önünde, avuç içleri aşağı bakacak şekilde yumruk yapılır.
Ordu; Başparmak açık, diğerleri kapalı olacak şekilde sağ el önce, sağ göğse ardından sol göğse değdirilir.
Kader; İşaret parmağının alnımızın solundan sağına doğru sürtülerek çekilir.
Oruç; Sağ elimizin avuç içerisini ağzımıza sürtüyoruz.
Kanun; Elimizi U yaptık ve göğsümüze değdiririz.
Karanlık; Ellerimiz avuç içleri başımızı gösterecek şekilde, birbiri üstüne getirilir.
Kartopu; Beyaz işareti yapılır. Ardından, her iki elimizle kartopu sıkma işlevi yapılır.
Kart; Sağ el C yapılır. Sol avuç içerisinde bilekten parmak uçlarına doğru çekilir.
Kaya, Taş; Her iki el yumruk yapılır. Dış kısımları birbiri üzerine vurulur.
Kömür; Önce siyah işareti yapılır. Ardından, elimiz parmak uçları, yukarıyı gösterir ve bükülü şekilde omuz hizasında
tutulur.
Kayma, kaymak; Her iki elimiz avuç içleri birbirine bakacak şekilde ve parmak uçları karşıyı gösterir şekilde tutulur.
Ardından üstteki el, aşağıdaki ele sürtülerek ileri atılır.
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Kaynak; Sol elimizin avuç içiyle; yüzümüzün önünü kapatırız. Diğer el 9 (dokuz) yapılır ve yukardan aşağı doğru
indirilir.
Kelime; Kilit işaretinin 2 (iki) kere, ters düz şekilde yapılması.
Cümle; Kelime işareti yapılır ardından, her iki el C yapılır ve yanlara doğru açılır.
Kenar, kıyı; Sol el avuç içerisi aşağı bakacak şekilde tutulur, işaret parmağıyla bilekten serçe parmağına doğru çekilir.
Kepek; Sağ eli 15 (on beş) yaptık ve sol omuzun üstünde fiske atıyoruz.
Kına; Sağ el parmak uçları, sol el avuç ortasına döndürülerek sürtülür.
Kira; Sol el L yapılır ve işaret parmağı karşıyı gösterir. Sağ el işaret parmağı, sol el işaret parmağından sol başparmak
ucuna kadar sürtülür.
Koku; Elimizi 2 (iki) yaptık, üst kısmını burnumuzun altından geçiriyoruz.
Komşu; Ev işareti yapılır ve Eller işaret bozulmadan ileri doğru atılır.
Kumar; Sol el parmak uçları birleşik, parmak uçları üstünde, sağ el başparmak diğer parmak uçlarına sürtülür ve tek
tek kâğıt dağıtma işlevi yapılır.
Otel; Kira işaretinden farklı olarak el yedi (7) yapılır.
Kurban; Elimizi boğazımıza parmak uçlarından sürtüyoruz.
Osmanlı; Bıçak işaretinden sonra el sıfır (0) yapılır ve sağda bir tur daire çizilir.
Sıra; Baş önünde eller avuç içi birbirine bakacak şekilde tutulur. Parmak uçları yukarıya bakar. Eller biri ileri, diğeri
geriye doğru çekilir.
Kuvvet, güç; Sol pazu sıkılır ve sağ elimizi pazumuza değdiririz.
Mersin; Parmak uçları karşıyı gösterecek şekilde eller birleştirilir. Hafifçe 2 (iki) kez açıp kapatılır.
Küfür; İşaret ve serçe parmağı açık tutulur. İşaret parmağı ağız önüne değdirilir, üflenerek ileri doğru el itilir.
Kümes; Tavuk işareti yapılır, ardından ev işareti yapılır.
İddia; Serçe parmak açık şekilde el ileri doğru uzatılır.
Lüzum, gerekli; Elimizi L yapıp ileri doğru hızlı ve sert şekilde itiyoruz.
Lokanta; Elimizi 2 (iki) yapıyoruz. Birer birer ağzımıza götürüyoruz.
Maaş; Sağ el T el yapılır. Sol el avuç içerisi üzerinde, bilekten parmak uçlarına kadar sürtüyoruz.
Makyaj; Sol el yüz önünde ayna gibi tutulur. Sağ el işaret parmağıyla dudağa ruj sürme işlevi yapılır.
Mecbur; Sağ elimizi T el yapıp ileri doğru itiyoruz.
Meclis; Toplantı işaretinin ardından M işareti yapılır.
Mektup, posta; Sağ el yumruk yapılır, sol elin avuç içine önce bilekten ayaya doğru, sonra parmak uçlarına doğru
vurulur.
Ülke; Sağ el dik tutulur, sol kola iki (iki) kez vurulur.
Mesafe, uzaklık; Başparmaklar açık olarak eller vücut önünde tutulur. Ardından sağ el sağa ve ileri doğru açılır.
Meyhane; Sağ el başparmağı açık, sol el avuç içine vurup, ardından ağza başparmak götürülür.
Mezar; Eller parmak uçları aşağıyı gösterir şekilde aşağı doğru hareket ettirilir.
Komik; Her iki elle karnın yanlarına doğru aç işareti yapılır.
Moda; Elimizi iki (2) yapıyoruz, omuz hizasında sapa sola doğru sallıyoruz.
Mola; Sol el dik tutulur ve parmak uçları yukarı bakar. Üstüne sağ el avuç içi konur.
Zor; Her iki elle mecbur işareti yapılır.
Muhasebe; her iki elin parmakları açık ve avuç içleri yukarıya bakar, serçe parmaklar karna yanlara değdirilir.
Muska; Üçgen işareti yapılır ardından eller, boyna yaklaştırılır.
Mühür; Sağ el T el yapılır. Sol el içerisine değdirilir ve sağa sola doğru bilekten hareket ettirilir.
Müjde; Dalga (alay) geçmek işaretinin, işaret parmağıyla yapılmasıdır.
Antalya; Portakal işareti yapılır.
Oyun; Her iki el Telefon yapılır. Avuç içleri vücuda bakar ve dairesel hareketler yapılır.
Kopya; Sağ elin orta parmağı bükülü olarak tutulur. Sol el bilekten bükülü ve parmaklar açık avuç içi vücuda bakar
şekilde tutulur. Sağ el orta parmağı sol elin dış kısmına değdirilir.
Namaz; Tekbir işareti yapılır. Ardından eller bağlanır. (Erkekler ve kadınlara uygun olarak tekbir alınır, el bağlanır)
Nazar; Her iki el 2 (iki) yapılır. Bilekler üst üste getirilir. Ve parmaklar oynatılır.
Cenaze; Ölüm işareti yapılır. Ardından her iki el omuz hizasında tabut taşır gibi tutulur.
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Ortak; Sol el işaret parmağı karşıyı gösterecek şekilde, el yumruk yapılır. Sağ el avuç içi vücudu gösterecek şekilde dik
tutulur. Ardından sağ el, sol el işaret parmağının üzerine ileri geri hareket ettirilir.
Park; Her iki el parmak uçları karşıyı gösterecek şekilde L yapılır ve dairesel hareketler yapılır.
Paraşüt; Sol elimizi 1 (bir) yaptık. Sağ elimizi parmaklar bükülü ve aşağıyı gösterecek şekilde, sol el parmak ucunun
üzerine yaklaştırırız ve her iki eli aşağı doğru indiririz.
Pasaport; Önce kitap işareti yapılır. Ardından sağ el sol avuç içine vurulur.
Uçak; El telefon yapılır. Omuz hizasından yukarı doğru (çapraz) hareket ettirilir.
Gemi; Her iki el, parmaklar birleşik olarak serçe parmakları kısmından birleştirilir ve öne doğru itilir. (V yi andırır)
Tiyatro; Çingene işareti, her iki el 2 (iki) olarak yapılır.
Radar; Kıyma işaretinin tersi yapılır.
Randevu, buluşma; Her iki elin işaret parmakları karşıyı gösterecek şekilde yumruk yapılır. Ve hafif yukarda işaret
parmakları yarı kısımlarından birleştirilir.
Pul; El 7 (yedi) yapılır. Yalanır, ardından avuç içerisine vurulur.
Piknik; El bilekten bükülü şekilde, parmak uçları aşağıyı gösterecek şekilde sallanır. İleri geri, mangal yelleme yapılır.
Ruh; Parmak uçları aşağı gösterecek şekilde, el yukarı doğru çekilirken parmaklar kapatılır.
Rüya; Sağ el iki (2) yapılır. Gözümüzün yanında parmaklar oynatılır ve aynı anda küçük bir daire çizilir.
Hayal; Sağ işaret parmağımızı başımıza bakacak şekilde, başın yanında döndürüyoruz.
Kayseri; Pastırma işareti yapılır.
Sahur; Sol el davul tutar gibi yumruk yapılır. Sağ elle tokmak vurulur. Sonra saat işareti yapılır.
İftar; Her iki el yedi (7) yapılır. Parmak uçları karşıyı gösterir şekilde biri ileride diğeri geride tutulur. Eller kendimize
doğru çekilir. (Top patlaması). Ardından saat işareti yapılır.
Rüşvet; Sol el vücuda yakın olarak, bel hizasında avuç içleri aşağı bakacak şekilde ve parmak uçları karşıyı gösterecek
şekilde tutulur. Ardından sağ el parmak uçları, birleşik şekilde sol avuç içine değdirilir.
Minibüs; Her iki el hilal şeklinde omzun üstünde ve parmakların yan kısımları birbirine yakın tutulur ve hafifçe ileri
itilir.
Otobüs; Her iki el omuz hizasında yarı bükülü şekilde tutulur. Ardından bileklerden bükerek aşağı doğru indirilir.
Senet; Bilet işareti yapılır. Ardından sağ el yumruk yapılır ve sol avuç içine vurulur.
Sır; Her iki el bükülü (hilal) şekilde göğsün önünde tutulur. Birbirine yaklaştırırken yumruk yapılır.
Sigara; Elimizi iki (2) yapıp, ağzımıza getirip, üflüyoruz.
Samsun; Elimizi iki (2) yapıp ağzın önünde, sağa sola hareket ettiriyoruz.
Sigorta; Her iki el göğsün önünde C yapılır ve hafifçe öne itilir.
Sohbet; Her iki el parmak uçları ağza ileri geri yapılarak yaklaştırılır ve uzaklaştırılır.
Suç; Borç işareti, bele vurularak yapılır.
Sünnet olmak; Sol el 1 (bir) yapılır. Sağ el makas işaretindeki gibi yapılarak, sol işaret parmağı parmaklar arasında
tutulur.
Şaka; Her iki el, parmak uçları karşıyı gösterecek şekilde 1 (bir) yapılır. Bilekten her iki el oynatılır.
Şeytan; Her iki el C yapılır. Alın üstüne başparmaklardan koyulur.
Tabanca; Sağ el parmak ucu karşıyı gösterecek şekilde 1 (bir) yapılır ve parmak tetiğe basar gibi kapatılır.
Resim; Sağ el 7 (yedi) yapılır. Sol el avuç içerisinde zigzaglar çizilir.
Fikir, tahmin; Sağ el 9 (dokuz) yapılır ve parmak ucu alına değdirildikten sonra, sağa sola bilekten oynatılır.
Tehlike; Her iki el sekize (8) benzer şekilde tutulur ve birbirine vurulur, ardından hızla çekilir.
Boş; Her iki el sekize (8) benzer şekilde tutulur ve birbirine vurulur.
Top; Her iki el parmaklar birleşik şekilde, avuç içleri karşıya bakacak şekilde tutulur. Ardından ileri doğru avuç içleri
birbirine bakacak şekilden bilekten oynatılır. Başparmaklardan sonra serçe parmaklar birbirine yaklaştırılır.
Uyku; Baş, işaret ve orta parmak gözün yanında kapatılır.
Uyanmak; Uyku işaretinin tersi, gözler açılarak yapılır.
Vezne; Banka işaretinin ardından, V işareti yapılır.
Yaş; İşaret parmağı dişlere değdirilir.
Yokuş; El, parmaklar birleşik şekilde sağ alttan sol yukarıya doğru kaldırılarak hareket ettirilir.
Birikim, biriktirmek; Sol el avuç üzerinden sağ el hilal şeklinde döndürülür.
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Çoğalma; El, avuç içi aşağı bakar ve parmak uçları karşıya bakacak şekilde bel hizasında tutulur. Ardından yukarıya
doğru yavaşça kaldırılır. Başımızın üstüne kadar yapılır.
Yabancı; Başın biraz uzağında tanımamak işareti yapılır.
Haram; Sağ el sekiz yapılır. Omuzdan sol elin üstüne, bileğe doğru sürtülerek hareket ettirilir.
Helal; Sol el parmak uçları üzerinden, sağ el parmak uçları dirseğe kadar çekilir ve ardından H harfi yapılır.
Sevap; Sağ elimizin avuç içerisi kulağımızın üst kısmına doğru sürtülür.
Günah; Sağ el iki (2) yapılır. Sol çeneye yakın yüze değdirilir. Sürtülerek bilekten döndürülür. Avuç içi kendimize
bakar.
İnşaallah; Kader, nasip işaretinden sonra, her iki el avuç içleri yukarıyı gösterecek şekilde öne doğru uzatılır.
Maşaallah; Sol el avuç içi aşağı bakar. Sağ el sekiz (8) yapılır. Parmak dış kısımları sol elimize ikj kez vurulur. Ardından
ileri doğru itilir ve açılır.
İsraf; El iki (2) yapılır. Burun iki parmak arasına alınır ve aşağı çekilir. Sonra parmak uçları ileri doğru açılır. Atmak gibi
yapılır.
Cennet; Önce melek işareti yapılır. Sonra C işareti yapılır.
Cehennem; Her iki el ateş işareti yapılır. Ardından C işareti yapılır.
Sırat Köprüsü; Sol el dirsekten bükülü ve avuç içi aşağı bakacak şekilde tutulur. Sağ el 2 (iki) yapılıp, sol el üzerinden
dirseğe doğru hareket ettirilir.
İade; Her iki el işaret parmakları birbirine bakar. Biri önde biri arkasında, öndeki eli diğer tarafa doğru yarım hilal
yaparız. Sorulacak?
Üniversite; El 50 yapılır, dış kısmını alnımıza değdiririz.
Adam; İşaret parmağı yanağa değdirilir. Sonra yumruk yapılır.
İnternet; Her iki el işaret parmağı 1 yapılır. Yukarı bakar, aşağı yukarı yanlara doğru kaldırılır ve indirilir.
İzin; El sıfır yapılır ve yüz önünden düz çekilir.
Kandırma; El elli yapılır, kesik kesik gözlerin önüne doğru sağdan ve soldan itilir.
Kıskanmak; Serçe ve işaret parmağı açık olacak şekilde alnımıza değdiriyoruz.
Kızmak; Sağ el yumruk yapılır. Avuç içi karna bakacak şekilde döndürülür.
Korumak; Sol el 1 (bir) yapılır. Sağ el C yapılır. Sağ el sol ele doğru yaklaştırılır ve Sağ el karşıya doğru itilir ve sol el
işaret parmağına C işareti ortalanarak yaklaştırılır.
Köy; Başparmak ve işaret parmağı açık, işaret parmağı karşıyı gösterir. El bilekten sağa sola oynatılır.
Lütfen; El elli yapılır. Boğaza değdirilir.
Mahalle; Önce ev işareti sonra, çevre işareti yapılır. – Her iki eli, parmaklar açık şekilde birbirine bakacak şekilde
tutuyoruz. Önce Sağa doğru sonra sola doğru itiyoruz.
Numara, No; El 2 (iki) yapılır. Çenenin altında oynatılır.
Turkcell; El sekiz (8) yapılır. Başımızın yanında tutup, aşağı yukarı oynatıyoruz.
Vodafone; El V yapılır ve ileri itilir.
Avea; El hilal yapılır. Bilekten sağa sola oynatılır.
Merak etmek; Çorba harekeyi göğsün önünde yapılır, sağ el avuç içi yukarı gösterir, yavaş yavaş daire çizilir.
Silmek; Sağ el avuç içerisi aşağıyı gösterir şekilde dairesel hareketler yapılır.
Silgi; Sol el avuç içi yukarı bakar. Sol avuç içi üzerinde sağ el T el olarak, ileri geri hareket ettirilir.
Sıkılmak; Elimizi yumruk yapıp, göğsümüze bastırıyoruz.
Sivilce; Elimizi elli yapıp yüzümüze birkaç kez dokunduruyoruz.
Söz; El T el yapılır. Dudağımızın yanında tutup, aşağı doğru indiriyoruz.
Sözlük; Önce kelime işareti yapılır. Ardından kitap işareti yapılır.
Stadyum; Her iki el yumruk yapılır. Birleştirilir. Ardından kalp işareti çizilir ve bileklerden birleştirilir.
Sürpriz; El 2 (iki) yapılır. Yukarı doğru döndürülerek kaldırılır. - Müjde işareti 2 (iki) işaretiyle yapılır.
Teklif; El T el yapılır. Çeneye tutulur. Hafif aşağı doğru ve ileri itilir.
Başvuru, müracaat; Sağ el parmak uçları başa değdirilir. Ardından T el yapılır, ileri atılır.
Termometre; Sıcaklık işareti yapılır, ardından. El parmak uçları karşıyı gösterecek şekilde U yapılır ve aşağı indirilir.
Tır; Avuç içleri aşağıyı gösterecek şekilde, parmak uçları üst üste getirilir. Ardından sağ el ileri geri oynatılır.
Kamyon; El deve işaretindeki gibi tutulur. Ancak el yumruk yapılır. Üstteki el aşağı indirilir ve kaldırılır.
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Tren; Her iki el, avuç içleri birbirine bakacak şekilde 8 (sekiz) olarak biri önde diğeri arkada, tutulur. Ardından dairesel
hareketler yapılır.
Tramway; Sol elimizi 1 (bir) yaptık ve işaret parmağı ucu karşıyı gösterir. Ardından sağ elimizi 8 (sekiz) yaparız. İşaret
parmağı üzerinden, sekiz (8) yapılan sağ el, ileri doğru hareket ettirilir.
Acımak; El, avuç içini karnımıza değdiriyoruz. Ardından yukarı doğru eli çekerken yumruk yapılır.
Fazla; Elimizi parmaklar açık ve karşıyı gösterir şekilde 5 yaparız. Ardından yukarı ve ileri itilir.
Sevmek; Sağ el, Avuç içi kendimize bakacak şekilde ve serçe parmak kısmınızı değdirerek, sol omuzdan, sağ bele
doğru çapraz olarak indirilir.
Ayıp; El hilal şeklinde tutulur. Aşağı doğru parmaklar çekilerek birleştirilir.
Ağlamak; Tek parmak, ya da çift parmak birkaç kez göz önü altına değdirilip, aşağı doğru sürtülerek çekilir.
Aşk; Baş, işaret ve orta parmağımız bükülü olacak şekilde kalbe değdirilir.
İlgilenmek; Sol el avuç içerisi sağı gösterir ve parmak uçları yukarıyı gösterir. Sağ el 9 (dokuz) yapılır. Ve sol el avuç
içine değdirilir.
Kalem; El başparmak açık şekilde yumruk yapılır, ardından avuç içi yukarıyı gösterir ve bağ parmak kapatılır, açılır.
Ağaç; El deve işaretindeki gibi tutulur. El yumruk yapılır. Döndürülerek açılır.
Paso; Sol el avuç içerisi aşağıyı gösterecek şekilde tutulur. Sağ elimizin avuç içerisi de karşıyı gösterecek şekilde,
bilekler bir araya getirilir.
Ehliyet; Şoför işareti yapılır, ardından paso işareti yapılır.
Deniz; Parmak uçları birbirine bakar, avuç içleri aşağıyı gösterir şekilde tutulur. Elle yanlara, yukarı aşağı hareket
edilerek çekilir.
Dere, Akarsu; Önce su işareti yapılır. Ardından, eller avuç içleri birbirine bakar ve parmak uçları karşıyı gösterecek
şekilde tutulur. İleri doğru sağa sola kavisli olarak çekilerek itilir.
Problem, sorun; Parmak uçları birleştirilir. Her iki el parmak uçları bir ters, bir düz şekilde birleştirilir.
Hiç; Başparmak açık, el yumruk yapılır, başparmak dudağın önünde, ileri doğru bilekten bir kez itilir.
Hürmet, saygı; Önümüzde düğme ilikler gibi elleri hareketlendirip, başımızı öne doğru eğiyoruz.
Hesap, hesaplamak; Final işareti, birkaç kez birbirine hızlı vurularak yapılır.
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