
 

 

 
AAll..  

LLaallee  aall..  
LLaallee  tteell  aall..  

AAll  LLaallee,,  tteell  aall..  
LLaallee  tteell  aall,,  eett  aall..  
AAll  LLaallee,,  tteell  aall..  

LLaallee  tteell  aall..  
LLaallee  aall..  

AAll..  
 

 
 

AAll..  
LLaallee  aall..  

LLaallee  tteell  aall..  
AAll  LLaallee,,  tteell  aall..  

LLaallee  tteell  aall,,  eett  aall..  
AAll  LLaallee,,  tteell  aall..  

LLaallee  tteell  aall..  
LLaallee  aall..  

AAll..  

  
TTaatt..  

EEllaa  ttaatt..  
EEllaa  eett  ttaatt..  

TTaatt  EEllaa,,  eett  ttaatt..  
EEllaa  eett  aall,,  eett  ttaatt..  
TTaatt  EEllaa,,  eett  ttaatt..  

EEllaa  eett  ttaatt..  
EEllaa  ttaatt..  
TTaatt..  

 

 

  
  

TTaatt..  
EEllaa  ttaatt..  

EEllaa  eett  ttaatt..  
TTaatt  EEllaa,,  eett  ttaatt..  

EEllaa  eett  aall,,  eett  ttaatt..  
TTaatt  EEllaa,,  eett  ttaatt..  

EEllaa  eett  ttaatt..  
EEllaa  ttaatt..  

TTaatt..  

1 2 

3 4 



 

 
EEllee..  

EEll  EEllee..  
AAttaa  eell  eellee..  
TTaallaatt  eell  eellee..  

TTaallaatt  AAttaa  eell  eellee..  
TTaallaatt  eell  eellee..  
AAttaa  eell  eellee..  

EEll  EEllee..  
EEllee..  

 
 

 
 

EEllee..  
EEll  EEllee..  

AAttaa  eell  eellee..  
TTaallaatt  eell  eellee..  

TTaallaatt  AAttaa  eell  eellee..  
TTaallaatt  eell  eellee..  
AAttaa  eell  eellee..  

EEll  EEllee..  
EEllee..  

 

  
  

EEll..  
EEll  eett..  

LLaallee  eell  eett..  
LLaallee  aattaa  eell  eett..  

LLaallee  aattaa  aattllaa  eell  eett..  
LLaallee  aattaa  eell  eett..  

LLaallee  eell  eett..  
EEll  eett..  
EEll..  

  
  

EEll..  
EEll  eett..  

LLaallee  eell  eett..  
LLaallee  aattaa  eell  eett..  

LLaallee  aattaa  aattllaa  eell  eett..  
LLaallee  aattaa  eell  eett..  

LLaallee  eell  eett..  
EEll  eett..  

EEll..  
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3 4 



 

 

  
AAllii  

AAllii  eettttii..  
AAllii  eell  eettttii..  

AAllii  aall  aattaa  eell  eettttii..  
AAllii  iillee  aattaa  EEllaa  aall  aattaa  eell  eettttii..  

AAllii  aall  aattaa  eell  eettttii..  
AAllii  eell  eettttii..  
AAllii  eettttii..  

AAllii  
  

 
 
 
 

 
 
 

AAllii  
AAllii  eettttii..  

AAllii  eell  eettttii..  
AAllii  aall  aattaa  eell  eettttii..  

AAllii  iillee  aattaa  EEllaa  aall  aattaa  eell  eettttii..  
AAllii  aall  aattaa  eell  eettttii..  

AAllii  eell  eettttii..  
AAllii  eettttii..  

AAllii  
 

  
  

İİlleett  
LLaallee  iilleett..  

LLaallee  tteellii  iilleett..  
LLaallee,,  TTaallaatt  iillee  tteellii  iilleett..  
LLaallee,,  TTaallaatt  iillee  tteellii  iilleettttii  
LLaallee,,  TTaallaatt  iillee  tteellii  iilleett..  

LLaallee  tteellii  iilleett..  
LLaallee  iilleett..  

İİlleett  
  

  

  
  

İİlleett  
LLaallee  iilleett..  

LLaallee  tteellii  iilleett..  
LLaallee,,  TTaallaatt  iillee  tteellii  iilleett..  
LLaallee,,  TTaallaatt  iillee  tteellii  iilleettttii  
LLaallee,,  TTaallaatt  iillee  tteellii  iilleett..  

LLaallee  tteellii  iilleett..  
LLaallee  iilleett..  

İİlleett  
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3 4 



 

  
TTaatt  

AAnnnnee  ttaatt..  
AAnnnnee  eett  ttaatt..  

AAnnnnee  eett  aall,,  ttaatt..  
TTaatt  aannnnee  ttaatt,,    
TTaatt  AAllii  ttaatt..    
TTaatt  aannnnee  ttaatt,,    

AAnnnnee  eett  aall,,  ttaatt..  
AAnnnnee  eett  ttaatt  
AAnnnnee  ttaatt..  

TTaatt  

 

TTaatt  
AAnnnnee  ttaatt..  

AAnnnnee  eett  ttaatt..  
AAnnnnee  eett  aall,,  ttaatt..  
TTaatt  aannnnee  ttaatt,,    

TTaatt  AAllii  ttaatt..    
TTaatt  aannnnee  ttaatt,,    

AAnnnnee  eett  aall,,  ttaatt..  
AAnnnnee  eett  ttaatt  
AAnnnnee  ttaatt..  

TTaatt  

  
  

AAll  
AAnnnnee  aall..  

AAnnnnee  aattlleett  aall..  
AAnnnnee  eennllii  aattlleett  aall..  

AAnnnnee  ttaannee  ttaannee  eennllii  aattlleett  aall..  
AAnnnnee  ttaannee  ttaannee  eennllii  aattlleett  NNiill’’ee  aall..  

AAnnnnee  ttaannee  ttaannee  eennllii  aattlleett  aall..  
AAnnnnee  eennllii  aattlleett  aall..  

AAnnnnee  aattlleett  aall..  
AAnnnnee  aall..  

AAll  
  

  
  

AAll  
AAnnnnee  aall..  

AAnnnnee  aattlleett  aall..  
AAnnnnee  eennllii  aattlleett  aall..  

AAnnnnee  ttaannee  ttaannee  eennllii  aattlleett  aall..  
AAnnnnee  ttaannee  ttaannee  eennllii  aattlleett  NNiill’’ee  aall..  

AAnnnnee  ttaannee  ttaannee  eennllii  aattlleett  aall..  
AAnnnnee  eennllii  aattlleett  aall..  

AAnnnnee  aattlleett  aall..  
AAnnnnee  aall..  

AAll  
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3 4 



 

  
AAnnllaatt  

AAnnnnee,,  aannllaatt..  
AAnnnnee,,  aattlleettii  aannllaatt..  

AAnnnnee,,  eennllii  aattlleettii  aannllaatt..  
AAnnnnee,,  eennllii  aattlleettii  OOnnaatt’’aa  aannllaatt..  

AAnnnnee,,  eennllii  aattlleettii  OOnnaatt  iillee  NNiill’’ee  aannllaatt..  
AAnnnnee,,  eennllii  aattlleettii  OOnnaatt’’aa  aannllaatt..  

AAnnnnee,,  eennllii  aattlleettii  aannllaatt..  
AAnnnnee,,  aattlleettii  aannllaatt..  

AAnnnnee,,  aannllaatt..  
AAnnllaatt  

 
  

AAnnllaatt  
AAnnnnee,,  aannllaatt..  

AAnnnnee,,  aattlleettii  aannllaatt..  
AAnnnnee,,  eennllii  aattlleettii  aannllaatt..  

AAnnnnee,,  eennllii  aattlleettii  OOnnaatt’’aa  aannllaatt..  
AAnnnnee,,  eennllii  aattlleettii  OOnnaatt  iillee  NNiill’’ee  aannllaatt..  

AAnnnnee,,  eennllii  aattlleettii  OOnnaatt’’aa  aannllaatt..  
AAnnnnee,,  eennllii  aattlleettii  aannllaatt..  

AAnnnnee,,  aattlleettii  aannllaatt..  
AAnnnnee,,  aannllaatt..  

AAnnllaatt  

  
İİlleett  

NNiill  iilleett..  
NNiill  oollttaa  iilleett..  

NNiill  oollttaa  aall  iilleett..  
NNiill,,  oollttaa  aall,,  EErrooll’’aa  iilleett..  

NNiill,,  oollttaa  aall,,  EErrooll  iillee  NNaaiill’’ee  iilleett..  
NNiill,,  oollttaa  aall,,  EErrooll’’aa  iilleett..  

NNiill  oollttaa  aall  iilleett..  
NNiill  oollttaa  iilleett..  

NNiill  iilleett..  
İİlleett  

  
İİlleett  

NNiill  iilleett..  
NNiill  oollttaa  iilleett..  

NNiill  oollttaa  aall  iilleett..  
NNiill,,  oollttaa  aall,,  EErrooll’’aa  iilleett..  

NNiill,,  oollttaa  aall,,  EErrooll  iillee  NNaaiill’’ee  iilleett..  
NNiill,,  oollttaa  aall,,  EErrooll’’aa  iilleett..  

NNiill  oollttaa  aall  iilleett..  
NNiill  oollttaa  iilleett..  

NNiill  iilleett..  
İİlleett  
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TTaarraa  

RRaannaa  ttaarraa..  
RRaannaa  nniinneennii  ttaarraa..  
RRaannaa  aannnneennii  ttaarraa..  

RRaannaa  aannnneenn  iillee  nniinneennii  ttaarraa..  
TTaarraa  RRaannaa,,  aannnneenn  iillee  nniinneennii  ttaarraa..  

RRaannaa  aannnneenn  iillee  nniinneennii  ttaarraa..  
RRaannaa  aannnneennii  ttaarraa..  
RRaannaa  nniinneennii  ttaarraa..  

RRaannaa  ttaarraa..  
TTaarraa  

  

  
  

TTaarraa  
RRaannaa  ttaarraa..  

RRaannaa  nniinneennii  ttaarraa..  
RRaannaa  aannnneennii  ttaarraa..  

RRaannaa  aannnneenn  iillee  nniinneennii  ttaarraa..  
TTaarraa  RRaannaa,,  aannnneenn  iillee  nniinneennii  ttaarraa..  

RRaannaa  aannnneenn  iillee  nniinneennii  ttaarraa..  
RRaannaa  aannnneennii  ttaarraa..  
RRaannaa  nniinneennii  ttaarraa..  

RRaannaa  ttaarraa..  
TTaarraa  

  
NNaarr  

NNaarr  aall..  
EErrooll  nnaarrllaarr  aall..  

EErrooll  iirrii  nnaarrllaarr  aall..  
EErrooll  iirrii  iirrii  nnaarrllaarr  aall..  

EErrooll  NNiill’’ee  iirrii  iirrii  nnaarrllaarr  aall..  
EErrooll  iirrii  iirrii  nnaarrllaarr  aall..  
EErrooll  iirrii  nnaarrllaarr  aall..  
EErrooll  nnaarrllaarr  aall..  

NNaarr  aall..  
NNaarr  

 

  
NNaarr  

NNaarr  aall..  
EErrooll  nnaarrllaarr  aall..  

EErrooll  iirrii  nnaarrllaarr  aall..  
EErrooll  iirrii  iirrii  nnaarrllaarr  aall..  

EErrooll  NNiill’’ee  iirrii  iirrii  nnaarrllaarr  aall..  
EErrooll  iirrii  iirrii  nnaarrllaarr  aall..  

EErrooll  iirrii  nnaarrllaarr  aall..  
EErrooll  nnaarrllaarr  aall..  

NNaarr  aall..  
NNaarr  
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MMiinnee    

OOnn  lliirraa..  
OO,,  oonn  lliirraa..  

MMiinnee,,  oo  oonn  lliirraa..  
MMiinnee,,  mmiinnii  eellmmaa  oonn  lliirraa  

MMiinnee  eellmmaa  iillee  nnaarr  oonn  lliirraa..  
MMiinnee  oonn  eellmmaa  iillee  oonn  nnaarr  eellllii  lliirraa..  

MMiinnee  eellmmaa  iillee  nnaarr  oonn  lliirraa..  
MMiinnee,,  mmiinnii  eellmmaa  oonn  lliirraa  

MMiinnee,,  oo  oonn  lliirraa..  
OO,,oonn  lliirraa..  
OOnn  lliirraa..  
MMiinnee 

 
MMiinnee    

OOnn  lliirraa..  
OO,,  oonn  lliirraa..  

MMiinnee,,  oo  oonn  lliirraa..  
MMiinnee,,  mmiinnii  eellmmaa  oonn  lliirraa  

MMiinnee  eellmmaa  iillee  nnaarr  oonn  lliirraa..  
MMiinnee  oonn  eellmmaa  iillee  oonn  nnaarr  eellllii  lliirraa..  

MMiinnee  eellmmaa  iillee  nnaarr  oonn  lliirraa..  
MMiinnee,,  mmiinnii  eellmmaa  oonn  lliirraa  

MMiinnee,,  oo  oonn  lliirraa..  
OO,,  oonn  lliirraa..  

OOnn  lliirraa..  
MMiinnee 

 

 
 

İİttmmee  
MMeelltteemm  iittmmee..  

MMeelltteemm,,  aannnneennii  iittmmee..  
MMeelltteemm,,  iinnaattllaa  nniinneennii  iittmmee..  

MMeelltteemm,,  iinnaattllaa  aannnneenn  iillee  nniinneennii  iittmmee..  
MMeelltteemm,,  iinnaattllaa  nniinneennii  iittmmee..  

MMeelltteemm,,  aannnneennii  iittmmee..  
MMeelltteemm  iittmmee..  

İİttmmee  
  

 
 

 
 
  

İİttmmee  
MMeelltteemm  iittmmee..  

MMeelltteemm,,  aannnneennii  iittmmee..  
MMeelltteemm,,  iinnaattllaa  nniinneennii  iittmmee..  

MMeelltteemm,,  iinnaattllaa  aannnneenn  iillee  nniinneennii  iittmmee..  
MMeelltteemm,,  iinnaattllaa  nniinneennii  iittmmee..  

MMeelltteemm,,  aannnneennii  iittmmee..  
MMeelltteemm  iittmmee..  

İİttmmee  
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UUmmuutt  
UUmmuutt  uunnuuttmmaa..  

UUmmuutt  uunnuu  uunnuuttmmaa  
UUmmuutt,,  eellmmaa  iillee  uunnuu  uunnuuttmmaa..  

UUmmuutt  nniinneennee  eellmmaa  iillee  uunn  aall,,  uunnuuttmmaa..  
UUmmuutt,,  eellmmaa  iillee  uunnuu  uunnuuttmmaa..  

UUmmuutt  uunnuu  uunnuuttmmaa  
UUmmuutt  uunnuuttmmaa..  

UUmmuutt  
 

 
  
  

UUmmuutt  
UUmmuutt  uunnuuttmmaa..  

UUmmuutt  uunnuu  uunnuuttmmaa  
UUmmuutt,,  eellmmaa  iillee  uunnuu  uunnuuttmmaa..  

UUmmuutt  nniinneennee  eellmmaa  iillee  uunn  aall,,  uunnuuttmmaa..  
UUmmuutt,,  eellmmaa  iillee  uunnuu  uunnuuttmmaa..  

UUmmuutt  uunnuu  uunnuuttmmaa  
UUmmuutt  uunnuuttmmaa..  

UUmmuutt  
 

 

 
 

TTuutt  
TTuuttmmaa  

TTuunnaa  ttuuttmmaa..  
TTuunnaa  mmuummuu  ttuuttmmaa..  

TTuunnaa  mmoorr  mmuummuu  ttuuttmmaa..  
TTuunnaa  iikkii  ttaannee  mmoorr  mmuummuu  ttuuttmmaa..  

TTuunnaa  mmoorr  mmuummuu  ttuuttmmaa..  
TTuunnaa  mmuummuu  ttuuttmmaa..  

TTuunnaa  ttuuttmmaa..  
TTuuttmmaa  
TTuutt  

 

 
 
 
 
 
  

TTuutt  
TTuuttmmaa  

TTuunnaa  ttuuttmmaa..  
TTuunnaa  mmuummuu  ttuuttmmaa..  

TTuunnaa  mmoorr  mmuummuu  ttuuttmmaa..  
TTuunnaa  iikkii  ttaannee  mmoorr  mmuummuu  ttuuttmmaa..  

TTuunnaa  mmoorr  mmuummuu  ttuuttmmaa..  
TTuunnaa  mmuummuu  ttuuttmmaa..  

TTuunnaa  ttuuttmmaa..  
TTuuttmmaa  

TTuutt  
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AAll  
KKeemmaall  aall..  
KKeemmaall  eekkmmeekk  aall..  
KKeemmaall  iikkii  eekkmmeekk  aall..  
KKeemmaall  iikkii  ttaannee  eekkmmeekk  aall..  
KKeemmaall  iikkii  ttaannee  kkuurruu  eekkmmeekk  aall..  
KKeemmaall  iikkii  ttaannee  eekkmmeekk  aall..  
KKeemmaall  iikkii  eekkmmeekk  aall..  
KKeemmaall  eekkmmeekk  aall..  
KKeemmaall  aall..  
AAll  
  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

              AAll  
KKeemmaall  aall..  

KKeemmaall  eekkmmeekk  aall..  
KKeemmaall  iikkii  eekkmmeekk  aall..  

KKeemmaall  iikkii  ttaannee  eekkmmeekk  aall..  
KKeemmaall  iikkii  ttaannee  kkuurruu  eekkmmeekk  aall..  

KKeemmaall  iikkii  ttaannee  eekkmmeekk  aall..  
KKeemmaall  iikkii  eekkmmeekk  aall..  

KKeemmaall  eekkmmeekk  aall..  
KKeemmaall  aall..  

                AAll  
 

  
 

KKaalleemm  
OO  kkaalleemmii  aall..  
OO  kkaarraa  kkaalleemmii  aall..  
TTuuttkkuu,,  oo  kkaarraa  kkaalleemmii  aall..  
TTuuttkkuu,,  oo  iikkii  kkaarraa  kkaalleemm  aall..  
TTuuttkkuu,,  oo  iikkii  kkuuttuu  kkaarraa  kkaalleemm  aall..  
TTuuttkkuu,,  oo  iikkii  kkaarraa  kkaalleemm  aall..  
TTuuttkkuu,,  oo  kkaarraa  kkaalleemmii  aall..  
OO  kkaarraa  kkaalleemmii  aall..  
OO  kkaalleemmii  aall..  
KKaalleemm  
  

 
                              KKaalleemm  

OO  kkaalleemmii  aall..  
OO  kkaarraa  kkaalleemmii  aall..  

TTuuttkkuu,,  oo  kkaarraa  kkaalleemmii  aall..  
TTuuttkkuu,,  oo  iikkii  kkaarraa  kkaalleemm  aall..  

TTuuttkkuu,,  oo  iikkii  kkuuttuu  kkaarraa  kkaalleemm  aall..  
TTuuttkkuu,,  oo  iikkii  kkaarraa  kkaalleemm  aall..  

TTuuttkkuu,,  oo  kkaarraa  kkaalleemmii  aall..  
OO  kkaarraa  kkaalleemmii  aall..  

OO  kkaalleemmii  aall..  
                  KKaalleemm  
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AAttmmaa  

AAkkıınn  aattmmaa..  
AAkkıınn  eellmmaa  aattmmaa..  

AAkkıınn  iirrii  eellmmaa  aattmmaa..  
AAkkıınn,,  oonnaa  iirrii  eellmmaa  aattmmaa..  

AAtt  AAkkıınn  aatt,,  eellmmaa  aatt,,  nnaarr  aatt..  
AAkkıınn,,  oonnaa  iirrii  eellmmaa  aattmmaa..  

AAkkıınn  iirrii  eellmmaa  aattmmaa..  
AAkkıınn  eellmmaa  aattmmaa..  

AAkkıınn  aattmmaa..  
AAttmmaa  

 
 
 

AAtt  
AAttmmaa  

AAkkıınn  aattmmaa..  
AAkkıınn  eellmmaa  aattmmaa..  

AAkkıınn  iirrii  eellmmaa  aattmmaa..  
AAkkıınn,,  oonnaa  iirrii  eellmmaa  aattmmaa..  

AAtt  AAkkıınn  aatt,,  eellmmaa  aatt,,  nnaarr  aatt..  
AAkkıınn,,  oonnaa  iirrii  eellmmaa  aattmmaa..  

AAkkıınn  iirrii  eellmmaa  aattmmaa..  
AAkkıınn  eellmmaa  aattmmaa..  

AAkkıınn  aattmmaa..  
AAttmmaa  

AAtt  

 
IIttıırr  

IIttıırr  aall..  
IIttıırr  kkaalleemm  aall..  

IIttıırr  iikkii  kkaalleemm  aall..  
IIttıırr,,  iikkii  kkaarraa  kkaalleemm  aall..  

IIttıırr,,  iikkii  kkaarraa  kkaalleemm  aall,,  ttuutt..  
IIttıırr  iikkii  kkuuttuu  kkaarraa  kkaalleemm  aall,,  ttuutt..  

IIttıırr,,  iikkii  kkaarraa  kkaalleemm  aall,,  ttuutt..  
IIttıırr,,  iikkii  kkaarraa  kkaalleemm  aall..  

IIttıırr  iikkii  kkaalleemm  aall..  
IIttıırr  kkaalleemm  aall..  

IIttıırr  aall..  
IIttıırr  
 

 
  

IIttıırr  
IIttıırr  aall..  

IIttıırr  kkaalleemm  aall..  
IIttıırr  iikkii  kkaalleemm  aall..  

IIttıırr,,  iikkii  kkaarraa  kkaalleemm  aall..  
IIttıırr,,  iikkii  kkaarraa  kkaalleemm  aall,,  ttuutt..  

IIttıırr  iikkii  kkuuttuu  kkaarraa  kkaalleemm  aall,,  ttuutt..  
IIttıırr,,  iikkii  kkaarraa  kkaalleemm  aall,,  ttuutt..  

IIttıırr,,  iikkii  kkaarraa  kkaalleemm  aall..  
IIttıırr  iikkii  kkaalleemm  aall..  

IIttıırr  kkaalleemm  aall..  
IIttıırr  aall..  

IIttıırr  
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KKaayyaa  
KKaayyaa  yyee..  
KKaayyaa  yyeemmeekk  yyee..  
KKaayyaa  iiyyii  yyeemmeekk  yyee..  
KKaayyaa  eekkmmeekk  iillee  yyeemmeekk  yyee..  
KKaayyaa  eekkmmeekk  iillee  iiyyii  yyeemmeekk  yyee..  
KKaayyaa  eekkmmeekk  iillee  yyeemmeekk  yyee..  
KKaayyaa  iiyyii  yyeemmeekk  yyee..  
KKaayyaa  yyeemmeekk  yyee..  
KKaayyaa  yyee..  
KKaayyaa  
  

 
 
 
 
 
  

KKaayyaa  
KKaayyaa  yyee..  
KKaayyaa  yyeemmeekk  yyee..  
KKaayyaa  iiyyii  yyeemmeekk  yyee..  
KKaayyaa  eekkmmeekk  iillee  yyeemmeekk  yyee..  
KKaayyaa  eekkmmeekk  iillee  iiyyii  yyeemmeekk  yyee..  
KKaayyaa  eekkmmeekk  iillee  yyeemmeekk  yyee..  
KKaayyaa  iiyyii  yyeemmeekk  yyee..  
KKaayyaa  yyeemmeekk  yyee..  
KKaayyaa  yyee..  
KKaayyaa  
 

  
                                OOyyaa  

OOyyaa  yyııkkaa..  
OOyyaa  yyaakkaayyıı  yyııkkaa..  

OOyyaa  kkiirrllii  yyaakkaayyıı  yyaakkaa..  
OOyyaa,,  aattkkıı  iillee  yyaakkaayyıı  yyııkkaa..  

OOyyaa,,  aattkkıı  iillee  kkiirrllii  yyaakkaayyıı  yyııkkaa..  
OOyyaa,,  aattkkıı  iillee  yyaakkaayyıı  yyııkkaa..  

OOyyaa  kkiirrllii  yyaakkaayyıı  yyaakkaa..  
OOyyaa  yyaakkaayyıı  yyııkkaa..  

OOyyaa  yyııkkaa..  
                    OOyyaa  

  
  

 
                      OOyyaa  

OOyyaa  yyııkkaa..  
OOyyaa  yyaakkaayyıı  yyııkkaa..  

OOyyaa  kkiirrllii  yyaakkaayyıı  yyaakkaa..  
OOyyaa,,  aattkkıı  iillee  yyaakkaayyıı  yyııkkaa..  

OOyyaa,,  aattkkıı  iillee  kkiirrllii  yyaakkaayyıı  yyııkkaa..  
OOyyaa,,  aattkkıı  iillee  yyaakkaayyıı  yyııkkaa..  

OOyyaa  kkiirrllii  yyaakkaayyıı  yyaakkaa..  
OOyyaa  yyaakkaayyıı  yyııkkaa..  

OOyyaa  yyııkkaa..  
                        OOyyaa  
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SSaatt  

AAssllıı  ssaatt..  
AAssllıı  eellmmaa  ssaatt..  

AAssllıı  ssuulluu  eellmmaa  ssaatt..  
AAssllıı  ssaarrıı,,  ssuulluu  eellmmaa  ssaatt..  

AAssllıı  ssooyyaa  ssooyyaa  ssaarrıı  eellmmaa  ssaatt..  
AAssllıı  ssooyyaa  ssooyyaa  ssaarrıı  ssuulluu  eellmmaa  ssaatt..  

AAssllıı  ssooyyaa  ssooyyaa  ssaarrıı  eellmmaa  ssaatt..  
AAssllıı  ssaarrıı,,  ssuulluu  eellmmaa  ssaatt..  

AAssllıı  ssuulluu  eellmmaa  ssaatt..  
AAssllıı  eellmmaa  ssaatt..  

AAssllıı  ssaatt..  
SSaatt  

 
 
  

SSaatt  
AAssllıı  ssaatt..  

AAssllıı  eellmmaa  ssaatt..  
AAssllıı  ssuulluu  eellmmaa  ssaatt..  

AAssllıı  ssaarrıı,,  ssuulluu  eellmmaa  ssaatt..  
AAssllıı  ssooyyaa  ssooyyaa  ssaarrıı  eellmmaa  ssaatt..  

AAssllıı  ssooyyaa  ssooyyaa  ssaarrıı  ssuulluu  eellmmaa  ssaatt..  
AAssllıı  ssooyyaa  ssooyyaa  ssaarrıı  eellmmaa  ssaatt..  

AAssllıı  ssaarrıı,,  ssuulluu  eellmmaa  ssaatt..  
AAssllıı  ssuulluu  eellmmaa  ssaatt..  

AAssllıı  eellmmaa  ssaatt..  
AAssllıı  ssaatt..  

SSaatt  

 
  

YYeessee  
OOssmmaann  yyeessee..  

OOssmmaann  uussttaa  yyeessee..  
OOssmmaann  uussttaa  yyeemmeekk  yyeessee..  

OOssmmaann  uussttaa  ssuulluu  yyeemmeekk  yyeessee..  
OOssmmaann  uussttaa  ssuulluu  ssuulluu  yyeemmeekk  yyeessee..  

OOssmmaann  uussttaa  ssuulluu  yyeemmeekk  yyeessee..  
OOssmmaann  uussttaa  yyeemmeekk  yyeessee..  

OOssmmaann  uussttaa  yyeessee..  
OOssmmaann  yyeessee..  

YYeessee  
  

 
 
 
 
  

YYeessee  
OOssmmaann  yyeessee..  

OOssmmaann  uussttaa  yyeessee..  
OOssmmaann  uussttaa  yyeemmeekk  yyeessee..  

OOssmmaann  uussttaa  ssuulluu  yyeemmeekk  yyeessee..  
OOssmmaann  uussttaa  ssuulluu  ssuulluu  yyeemmeekk  yyeessee..  

OOssmmaann  uussttaa  ssuulluu  yyeemmeekk  yyeessee..  
OOssmmaann  uussttaa  yyeemmeekk  yyeessee..  

OOssmmaann  uussttaa  yyeessee..  
OOssmmaann  yyeessee..  

YYeessee  
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DDeeddii..   

DDeeddeemm  ddeeddii..  
DDeeddeemm  kkeeddiiyyee  ddeeddii..  

DDeeddeemm  kkeeddiiyyee  yyee,,  ddeeddii..  
DDeeddeemm  kkeeddiiyyee  mmaammaa  yyee,,  ddeeddii..  

DDeeddeemm  kkeeddiiyyee  ssuulluu  mmaammaa  yyee  ddeeddii..  
DDeeddeemm  kkeeddiiyyee  mmaammaa  yyee,,  ddeeddii..  

DDeeddeemm  kkeeddiiyyee  yyee,,  ddeeddii..  
DDeeddeemm  kkeeddiiyyee  ddeeddii..  

DDeeddeemm  ddeeddii..  
DDeeddii..   

 

 
 

Dedi. 
Dedem dedi. 

Dedem kediye dedi. 
Dedem kediye ye, dedi. 

Dedem kediye mama ye, dedi. 
Dedem kediye sulu mama ye dedi. 

Dedem kediye mama ye, dedi. 
Dedem kediye ye, dedi. 

Dedem kediye dedi. 
Dedem dedi. 

Dedi. 

 

  
İİnnddii..  

DDaayyıımm  iinnddii..  
DDaayyıımm  ddeerreeyyee  iinnddii..  

DDaayyıımm  kkuurruu  ddeerreeyyee  iinnddii..  
DDaayyıımm  ddeerreeyyee  kkeeddii  iillee  iinnddii..  

DDaayyıımm  kkuurruu  ddeerreeyyee  kkeeddii  iillee  iinnddii. 
DDaayyıımm  ddeerreeyyee  kkeeddii  iillee  iinnddii..  
DDaayyıımm  kkuurruu  ddeerreeyyee  iinnddii..  

DDaayyıımm  ddeerreeyyee  iinnddii..  
DDaayyıımm  iinnddii..  

İİnnddii..  
  

 

  
  

İİnnddii..  
DDaayyıımm  iinnddii..  

DDaayyıımm  ddeerreeyyee  iinnddii..  
DDaayyıımm  kkuurruu  ddeerreeyyee  iinnddii..  

DDaayyıımm  ddeerreeyyee  kkeeddii  iillee  iinnddii..  
DDaayyıımm  kkuurruu  ddeerreeyyee  kkeeddii  iillee  iinnddii. 

DDaayyıımm  ddeerreeyyee  kkeeddii  iillee  iinnddii..  
DDaayyıımm  kkuurruu  ddeerreeyyee  iinnddii..  

DDaayyıımm  ddeerreeyyee  iinnddii..  
DDaayyıımm  iinnddii..  

İİnnddii..  
 

1 2 

3 4 



 

 

 
ÖÖrrssee  
ÖÖmmeerr  öörrssee..  
ÖÖmmeerr,,  aattkkıı  öörrssee  
ÖÖmmeerr,,  aannnneemmee  aattkkıı  öörrssee..  
ÖÖmmeerr,,  aannnneemmee  ssaarrıı  aattkkıı  öörrssee..  
ÖÖmmeerr,,  aannnneemm  iillee  nniinneemmee  ssaarrıı  aattkkıı  öörrssee..  
ÖÖmmeerr,,  aannnneemmee  ssaarrıı  aattkkıı  öörrssee..  
ÖÖmmeerr,,  aannnneemmee  aattkkıı  öörrssee..  
ÖÖmmeerr,,  aattkkıı  öörrssee  
ÖÖmmeerr  öörrssee..  
ÖÖrrssee  

  

 
  
ÖÖrrssee  
ÖÖmmeerr  öörrssee..  
ÖÖmmeerr,,  aattkkıı  öörrssee  
ÖÖmmeerr,,  aannnneemmee  aattkkıı  öörrssee..  
ÖÖmmeerr,,  aannnneemmee  ssaarrıı  aattkkıı  öörrssee..  
ÖÖmmeerr,,  aannnneemm  iillee  nniinneemmee  ssaarrıı  aattkkıı  öörrssee..  
ÖÖmmeerr,,  aannnneemmee  ssaarrıı  aattkkıı  öörrssee..  
ÖÖmmeerr,,  aannnneemmee  aattkkıı  öörrssee..  
ÖÖmmeerr,,  aattkkıı  öörrssee  
ÖÖmmeerr  öörrssee..  
ÖÖrrssee  
  

 
SSööyyllee  
ÖÖnneerr  ssööyyllee..  
ÖÖnneerr,,  nniinnnnii  ssööyyllee..  
ÖÖnneerr,,  oonnaa  nniinnnnii  ssööyyllee..  
ÖÖnneerr,,  oonnaa  ooddaaddaa  nniinnnnii  ssööyyllee..  
ÖÖnneerr  oonnaa  ooddaaddaa  kkııssaa  nniinnnnii  ssööyyllee..  
ÖÖnneerr,,  oonnaa  ooddaaddaa  nniinnnnii  ssööyyllee..  
ÖÖnneerr,,  oonnaa  nniinnnnii  ssööyyllee..  
ÖÖnneerr,,  nniinnnnii  ssööyyllee..  
ÖÖnneerr  ssööyyllee..  
ÖÖnneerr    
  

 
 
  

SSööyyllee  
ÖÖnneerr  ssööyyllee..  
ÖÖnneerr,,  nniinnnnii  ssööyyllee..  
ÖÖnneerr,,  oonnaa  nniinnnnii  ssööyyllee..  
ÖÖnneerr,,  oonnaa  ooddaaddaa  nniinnnnii  ssööyyllee..  
ÖÖnneerr  oonnaa  ooddaaddaa  kkııssaa  nniinnnnii  ssööyyllee..  
ÖÖnneerr,,  oonnaa  ooddaaddaa  nniinnnnii  ssööyyllee..  
ÖÖnneerr,,  oonnaa  nniinnnnii  ssööyyllee..  
ÖÖnneerr,,  nniinnnnii  ssööyyllee..  
ÖÖnneerr  ssööyyllee..  
ÖÖnneerr    
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BBiinn  
BBiinnddii  

BBuussee  bbiinnddii..  
BBuussee  aattaa  bbiinnddii..  

BBuussee  aall  aattaa  bbiinnddii..  
BBuussee  bbuu  aall  aattaa  bbiinnddii..  

BBuusseelleerr  bbuu  aall  aattaa  bbiinnddii..  
BBuussee  bbuu  aall  aattaa  bbiinnddii..  

BBuussee  aall  aattaa  bbiinnddii..  
BBuussee  aattaa  bbiinnddii..  

BBuussee  bbiinnddii..  
BBiinnddii  

BBiinn  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

              BBiinn  
                    BBiinnddii  

BBuussee  bbiinnddii..  
BBuussee  aattaa  bbiinnddii..  

BBuussee  aall  aattaa  bbiinnddii..  
BBuussee  bbuu  aall  aattaa  bbiinnddii..  

BBuusseelleerr  bbuu  aall  aattaa  bbiinnddii..  
BBuussee  bbuu  aall  aattaa  bbiinnddii..  

BBuussee  aall  aattaa  bbiinnddii..  
BBuussee  aattaa  bbiinnddii..  

BBuussee  bbiinnddii..  
    BBiinnddii  

            BBiinn  
 
 
 
 

 
  
  

BBaakkttıı  
BBaannuu  bbaakkttıı..  

BBaannuu  bbaannaa  bbaakkttıı..  
BBaannuu  bbaannaa  ookkuullddaa  bbaakkttıı..  

BBaannuu  bbaannaa  ookkuullddaa  tteerrss  bbaakkttıı..  
BBaannuu  bbaannaa  ookkuullddaa  bbaakkttıı..  

BBaannuu  bbaannaa  bbaakkttıı..  
BBaannuu  bbaakkttıı..  

BBaakkttıı  
  

 
 

  

BBaakkttıı  
BBaannuu  bbaakkttıı..  

BBaannuu  bbaannaa  bbaakkttıı..  
BBaannuu  bbaannaa  ookkuullddaa  bbaakkttıı..  

BBaannuu  bbaannaa  ookkuullddaa  tteerrss  bbaakkttıı..  
BBaannuu  bbaannaa  ookkuullddaa  bbaakkttıı..  

BBaannuu  bbaannaa  bbaakkttıı..  
BBaannuu  bbaakkttıı..  

BBaakkttıı  
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ÜÜttüüllee  

ÜÜllkküü  üüttüüllee..  
ÜÜllkküü  ttüüllüü  üüttüüllee..  

ÜÜllkküü  mmoorr  ttüüllüü  üüttüüllee..  
ÜÜllkküü  mmoorr  ttüüllüü  iiyyii  üüttüüllee..  

ÜÜllkküü  mmoorr  ttüüllüü  ddüümmddüüzz  üüttüüllee..  
ÜÜllkküü  mmoorr  ttüüllüü  iiyyii  üüttüüllee..  

ÜÜllkküü  mmoorr  ttüüllüü  üüttüüllee..  
ÜÜllkküü  ttüüllüü  üüttüüllee..  

ÜÜllkküü  üüttüüllee..  
ÜÜttüüllee  

  

 
ÜÜttüüllee  

ÜÜllkküü  üüttüüllee..  
ÜÜllkküü  ttüüllüü  üüttüüllee..  

ÜÜllkküü  mmoorr  ttüüllüü  üüttüüllee..  
ÜÜllkküü  mmoorr  ttüüllüü  iiyyii  üüttüüllee..  

ÜÜllkküü  mmoorr  ttüüllüü  ddüümmddüüzz  üüttüüllee..  
ÜÜllkküü  mmoorr  ttüüllüü  iiyyii  üüttüüllee..  

ÜÜllkküü  mmoorr  ttüüllüü  üüttüüllee..  
ÜÜllkküü  ttüüllüü  üüttüüllee..  

ÜÜllkküü  üüttüüllee..  
ÜÜttüüllee  

  

 
 
 
 

Ülke. 
Büyük ülke. 

En büyük ülke. 
En büyük ülke Türkiye. 

En büyük ülke Türkiye der. 
Ata, en büyük ülke Türkiye der. 

Atatürk en büyük ülke Türkiye der. 
Ata, en büyük ülke Türkiye der. 

En büyük ülke Türkiye. 
En büyük ülke. 
Büyük ülke. 

Ülke. 
 

 
  
  

 
Ülke 

Büyük ülke. 
En büyük ülke. 

En büyük ülke Türkiye. 
En büyük ülke Türkiye der. 

Ata, en büyük ülke Türkiye der. 
Atatürk en büyük ülke Türkiye der. 

Ata, en büyük ülke Türkiye der. 
En büyük ülke Türkiye. 

En büyük ülke. 
Büyük ülke. 

Ülke 
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                      ŞŞeekkeerrllii  
ŞŞeekkeerrllii  yyeemmiişş..  

ŞŞeenneerr  şşeekkeerrllii  yyeemmiişş..  
ŞŞeenneerr  bbeeşş  şşeekkeerrllii  kkeekk  yyeemmiişş..  

ŞŞeenneerr  bbeeşş  ttaannee  şşeekkeerrllii  kkeekk  yyeemmiişş..  
ŞŞeenneerr  bbeeşş  şşeekkeerrllii  kkeekk  yyeemmiişş..  

ŞŞeenneerr  şşeekkeerrllii  yyeemmiişş..  
ŞŞeekkeerrllii  yyeemmiişş..  

                    ŞŞeekkeerrllii  
  
  

 

 
 
 
 
 
  

  
  
  
  
  

ŞŞeekkeerrllii  
ŞŞeekkeerrllii  yyeemmiişş..  
ŞŞeenneerr  şşeekkeerrllii  yyeemmiişş..  
ŞŞeenneerr  bbeeşş  şşeekkeerrllii  kkeekk  yyeemmiişş..  
ŞŞeenneerr  bbeeşş  ttaannee  şşeekkeerrllii  kkeekk  yyeemmiişş..  
ŞŞeenneerr  bbeeşş  şşeekkeerrllii  kkeekk  yyeemmiişş..  
ŞŞeenneerr  şşeekkeerrllii  yyeemmiişş..  
ŞŞeekkeerrllii  yyeemmiişş..  
ŞŞeekkeerrllii  
 

 
 
 
 
 
 
 

Şenay  
Şenay konuştu. 

Şenay şakır şakır konuştu. 
Şenay derste şakır şakır konuştu. 

Şenay dün derste şakır şakır konuştu. 
Şenay derste şakır şakır konuştu. 

Şenay şakır şakır konuştu. 
Şenay konuştu. 

Şenay  
 
 
 
 

 
 
 

 
Şenay  

Şenay konuştu. 
Şenay şakır şakır konuştu. 

Şenay derste şakır şakır konuştu. 
Şenay dün derste şakır şakır konuştu. 

Şenay derste şakır şakır konuştu. 
Şenay şakır şakır konuştu. 

Şenay konuştu. 
Şenay  
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YYüüzz  
YYüüzzddüü 
ZZiiyyaa  yyüüzzddüü..  
ZZiiyyaa  ddeenniizzddee  yyüüzzddüü..  
ZZiiyyaa  bbuuggüünn  ddeenniizzddee  yyüüzzddüü..  
ZZiiyyaa,,  bbuuggüünn  ddeenniizzddee  kkaazz  iillee  yyüüzzddüü  
ZZiiyyaa  bbuuggüünn  ddeenniizzddee  yyüüzzddüü..  
ZZiiyyaa  ddeenniizzddee  yyüüzzddüü..  
ZZiiyyaa  yyüüzzddüü..  
YYüüzzddüü  
YYüüzz  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
YYüüzz 
YYüüzzddüü  
ZZiiyyaa  yyüüzzddüü..  
ZZiiyyaa  ddeenniizzddee  yyüüzzddüü..  
ZZiiyyaa  bbuuggüünn  ddeenniizzddee  yyüüzzddüü..  
ZZiiyyaa,,  bbuuggüünn  ddeenniizzddee  kkaazz  iillee  yyüüzzddüü  
ZZiiyyaa  bbuuggüünn  ddeenniizzddee  yyüüzzddüü..  
ZZiiyyaa  ddeenniizzddee  yyüüzzddüü..  
ZZiiyyaa  yyüüzzddüü..  
YYüüzzddüü  
YYüüzz  
  
 
 

 
ZZeekkii  
ZZeekkii  yyaazzssıınn..  
ZZeekkii  yyaazzıı  yyaazzssıınn..  
ZZeekkii  yyaarrıınn  yyaazzıı  yyaazzssıınn..  
ZZeekkii  yyaarrıınn  ookkuullddaa  yyaazzıı  yyaazzssıınn..  
ZZeekkii  yyaarrıınn  ookkuullddaa  iiyyii  yyaazzıı  yyaazzssıınn..  
ZZeekkii  yyaarrıınn  ookkuullddaa  aazz  ççookk  yyaazzıı  yyaazzssıınn  

ZZeekkii  yyaarrıınn  ookkuullddaa  iiyyii  yyaazzıı  yyaazzssıınn..  
ZZeekkii  yyaarrıınn  ookkuullddaa  yyaazzıı  yyaazzssıınn..  
ZZeekkii  yyaarrıınn  yyaazzıı  yyaazzssıınn..  
ZZeekkii  yyaazzıı  yyaazzssıınn..  
ZZeekkii  yyaazzssıınn..  
ZZeekkii  
  

 
  

ZZeekkii  
ZZeekkii  yyaazzssıınn..  
ZZeekkii  yyaazzıı  yyaazzssıınn..  
ZZeekkii  yyaarrıınn  yyaazzıı  yyaazzssıınn..  
ZZeekkii  yyaarrıınn  ookkuullddaa  yyaazzıı  yyaazzssıınn..  
ZZeekkii  yyaarrıınn  ookkuullddaa  iiyyii  yyaazzıı  yyaazzssıınn..  
ZZeekkii  yyaarrıınn  ookkuullddaa  aazz  ççookk  yyaazzıı  yyaazzssıınn..  
ZZeekkii  yyaarrıınn  ookkuullddaa  iiyyii  yyaazzıı  yyaazzssıınn..  
ZZeekkii  yyaarrıınn  ookkuullddaa  yyaazzıı  yyaazzssıınn..  
ZZeekkii  yyaarrıınn  yyaazzıı  yyaazzssıınn..  
ZZeekkii  yyaazzıı  yyaazzssıınn..  
ZZeekkii  yyaazzssıınn..  
ZZeekkii  
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ÇÇaakk  
ÇÇeettiinn  ççaakk..  

ÇÇeettiinn  ççoommaakk  ççaakk..  
ÇÇeettiinn  uuzzuunn  ççoommaakk  ççaakk..  

ÇÇeettiinn  uuzzuunn  uuççlluu  ççoommaakk  ççaakk..  
ÇÇeettiinn  uuzzuunn  ççoommaakk  ççaakk..  

ÇÇeettiinn  ççoommaakk  ççaakk..  
ÇÇeettiinn  ççaakk..  

ÇÇaakk  
  
  

 

  
ÇÇaakk  

ÇÇeettiinn  ççaakk..  
ÇÇeettiinn  ççoommaakk  ççaakk..  

ÇÇeettiinn  uuzzuunn  ççoommaakk  ççaakk..  
ÇÇeettiinn  uuzzuunn  uuççlluu  ççoommaakk  ççaakk..  

ÇÇeettiinn  uuzzuunn  ççoommaakk  ççaakk..  
ÇÇeettiinn  ççoommaakk  ççaakk..  

ÇÇeettiinn  ççaakk..  
ÇÇaakk  

 

 

 
Üç  

Üç kuş 
Üç tane kuş  

Üç tane kuş uçtu. 
Üç tane kuş çatıdan uçtu. 

Üç tane kuş üçüncü çatıdan uçtu. 
Üç tane kuş çatıdan uçtu. 

Üç tane kuş uçtu. 
Üç tane kuş  

Üç kuş 
Üç  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Üç  

Üç kuş 
Üç tane kuş  

Üç tane kuş uçtu. 
Üç tane kuş çatıdan uçtu. 

Üç tane kuş üçüncü çatıdan uçtu. 
Üç tane kuş çatıdan uçtu. 

Üç tane kuş uçtu. 
Üç tane kuş  

Üç kuş 
Üç  
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GGöörr  
GGöörrddüümm  

GGaarrggaammeell’’ii  ggöörrddüümm..  
GGaarrggaammeell’’ii  bbuuggüünn  ggöörrddüümm..  

GGaarrggaammeell’’ii  bbuuggüünn  ggüülleerrkkeenn  ggöörrddüümm..  
GGaarrggaammeell’’ii  bbuuggüünn  ggöörrddüümm..  

GGaarrggaammeell’’ii  ggöörrddüümm..  
GGöörrddüümm  

GGöörr  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GGöörr  
GGöörrddüümm  

GGaarrggaammeell’’ii  ggöörrddüümm..  
GGaarrggaammeell’’ii  bbuuggüünn  ggöörrddüümm..  

GGaarrggaammeell’’ii  bbuuggüünn  ggüülleerrkkeenn  ggöörrddüümm..  
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