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i il ik in im it iy ir id is ib iz iç ig iş ic ip ih iv iğ if ij

l li lil lik lin lim lit liy lir lid lis lib liz liç lig liş lic lip lih liv liğ lif lij

k ki kil kik kin kim kit kiy kir kid kis kib kiz kiç kig kiş kic kip kih kiv kiğ kif kij

n ni nil nik nin nim nit niy nir nid nis nib niz niç nig niş nic nip nih niv niğ nif nij

m mi mil mik min mim mit miy mir mid mis mib miz miç mig miş mic mip mih miv miğ mif mij

t ti til tik tin tim tit tiy tir tid tis tib tiz tiç tig tiş tic tip tih tiv tiğ tif tij

y yi yil yik yin yim yit yiy yir yid yis yib yiz yiç yig yiş yic yip yih yiv yiğ yif yij

r ri ril rik rin rim rit riy rir rid ris rib riz riç rig riş ric rip rih riv riğ rif rij

d di dil dik din dim dit diy dir did dis dib diz diç dig diş dic dip dih div diğ dif dij

s si sil sin sim sit siy sir sid sis sib siz siç sig siş sic sip sih siv siğ sif sij

b bi bil bik bin bim bit biy bir bid bis bib biz biç big biş bic bip bih biv biğ bif bij

z zi zil zik zin zim zit ziy zir zid zis zib ziz ziç zig ziş zic zip zih ziv ziğ zif zij

ç çi çil çik çin çim çit çiy çir çid çis çib çiz çiç çig çiş çic çip çih çiv çiğ çif çij

g gi gil gik gin gim git giy gir gid gis gib giz giç gig giş gic gip gih giv giğ gif gij

ş şi şil şik şin şim şit şiy şir şid şis şib şiz şiç şig şiş şic şip şih şiv şiğ şif şij

c ci cil cik cin cim cit ciy cir cid cis cib ciz ciç cig ciş cic cip cih civ ciğ cif cij

p pi pil pik pin pim pit piy pir pid pis pib piz pig piş pih piv piğ pif pij

h hi hil hik hin him hit hiy hir hid his hib hiz hiç hig hiş hic hip hih hiv hiğ hif hij

v vi vil vik vin vim vit viy vir vid vis vib viz viç vig viş vic vip vih viv viğ vif vij

ğ ği ğil ğik ğin ğim ğit ğiy ğir ğid ğis ğib ğiz ğiç ğig ğiş ğic ğip ğih ğiv ğiğ ğif ğij

f fi fil fik fin fim fit fiy fir fid fis fib fiz fiç fig fiş fic fip fih fiv fiğ fif fij

j ji jil jik jin jim jit jiy jir jid jis jib jiz jiç jig jiş jic jip jih jiv jiğ jif jij


