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açmak - öffnen

(ben) açmışım (biz) açmışız
(sen) açmışsın (siz) açmışsınız

(o) açmış (onlar) açmişlır

ağlamak - weinen

(ben) ağlamışım (biz) ağlamışız
(sen) ağlamışsın (siz) ağlamışsınız

(o) ağlamış (onlar) ağlamişlır

akşam yemeği yemek - zu Abend essen

(ben) akşam yemeği yemişim (biz) akşam yemeği yemişiz
(sen) akşam yemeği yemişsin (siz) akşam yemeği yemişsiniz

(o) akşam yemeği yemiş (onlar) akşam yemeği yemişlir

almak - kaufen

(ben) almışım (biz) almışız
(sen) almışsın (siz) almışsınız

(o) almış (onlar) almişlır

alışveriş yapmak - einkaufen

(ben) alışveriş yapmışım (biz) alışveriş yapmışız
(sen) alışveriş yapmışsın (siz) alışveriş yapmışsınız

(o) alışveriş yapmış (onlar) alışveriş yapmişlır

alışverişe çıkmak - einkaufen gehen

(ben) alışverişe çıkmışım (biz) alışverişe çıkmışız
(sen) alışverişe çıkmışsın (siz) alışverişe çıkmışsınız

(o) alışverişe çıkmış (onlar) alışverişe çıkmişlır

alışverişe gitmek - einkaufen gehen

(ben) alışverişe gitmişim (biz) alışverişe gitmişiz
(sen) alışverişe gitmişsin (siz) alışverişe gitmişsiniz

(o) alışverişe gitmiş (onlar) alışverişe gitmişlir

anlamak - verstehen

(ben) anlamışım (biz) anlamışız
(sen) anlamışsın (siz) anlamışsınız

(o) anlamış (onlar) anlamişlır

anlatmak - erzählen

(ben) anlatmışım (biz) anlatmışız
(sen) anlatmışsın (siz) anlatmışsınız

(o) anlatmış (onlar) anlatmişlır
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aramak - suchen

(ben) aramışım (biz) aramışız
(sen) aramışsın (siz) aramışsınız

(o) aramış (onlar) aramişlır

atmak - werfen

(ben) atmışım (biz) atmışız
(sen) atmışsın (siz) atmışsınız

(o) atmış (onlar) atmişlır

bakmak - anschauen

(ben) bakmışım (biz) bakmışız
(sen) bakmışsın (siz) bakmışsınız

(o) bakmış (onlar) bakmişlır

başlamak - anfangen

(ben) başlamışım (biz) başlamışız
(sen) başlamışsın (siz) başlamışsınız

(o) başlamış (onlar) başlamişlır

beğenmek - gefallen

(ben) beğenmişim (biz) beğenmişiz
(sen) beğenmişsin (siz) beğenmişsiniz

(o) beğenmiş (onlar) beğenmişlir

beklemek - warten

(ben) beklemişim (biz) beklemişiz
(sen) beklemişsin (siz) beklemişsiniz

(o) beklemiş (onlar) beklemişlir

bilmek - wissen

(ben) bilmişim (biz) bilmişiz
(sen) bilmişsin (siz) bilmişsiniz

(o) bilmiş (onlar) bilmişlir

binmek - einsteigen

(ben) binmişim (biz) binmişiz
(sen) binmişsin (siz) binmişsiniz

(o) binmiş (onlar) binmişlir

bitmek - enden

(ben) bitmişim (biz) bitmişiz
(sen) bitmişsin (siz) bitmişsiniz

(o) bitmiş (onlar) bitmişlir
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borç vermek - Geld leihen

(ben) borç vermişim (biz) borç vermişiz
(sen) borç vermişsin (siz) borç vermişsiniz

(o) borç vermiş (onlar) borç vermişlir

boşalmak - frei werden

(ben) boşalmışım (biz) boşalmışız
(sen) boşalmışsın (siz) boşalmışsınız

(o) boşalmış (onlar) boşalmişlır

bozmak - kaputtmachen

(ben) bozmuşum (biz) bozmuşuz

(sen) bozmuşsun (siz) bozmuşsunuz

(o) bozmuş (onlar) bozmişlur

bulmak - finden

(ben) bulmuşum (biz) bulmuşuz

(sen) bulmuşsun (siz) bulmuşsunuz

(o) bulmuş (onlar) bulmişlur

bulunmak - sich befinden

(ben) bulunmuşum (biz) bulunmuşuz

(sen) bulunmuşsun (siz) bulunmuşsunuz

(o) bulunmuş (onlar) bulunmişlur

bulu şmak - sich treffen

(ben) buluşmuşum (biz) buluşmuşuz

(sen) buluşmuşsun (siz) buluşmuşsunuz

(o) buluşmuş (onlar) buluşmişlur

bırakmak - lassen

(ben) bırakmışım (biz) bırakmışız
(sen) bırakmışsın (siz) bırakmışsınız

(o) bırakmış (onlar) bırakmişlır

çabuk olmak - sich beeilen

(ben) çabuk olmuşum (biz) çabuk olmuşuz

(sen) çabuk olmuşsun (siz) çabuk olmuşsunuz

(o) çabuk olmuş (onlar) çabuk olmişlur

çağırmak - einladen

(ben) çağırmışım (biz) çağırmışız
(sen) çağırmışsın (siz) çağırmışsınız

(o) çağırmış (onlar) çağırmişlır




