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açmak - öffnen

(ben) açıyorum (biz) açıyoruz

(sen) açıyorsun (siz) açıyorsunuz

(o) açıyor (onlar) açıyorlar

ağlamak - weinen

(ben) ağlıyorum (biz) ağlıyoruz

(sen) ağlıyorsun (siz) ağlıyorsunuz

(o) ağlıyor (onlar) ağlıyorlar

akşam yemeği yemek - zu Abend essen

(ben) akşam yemeği yiyorum (biz) akşam yemeği yiyoruz

(sen) akşam yemeği yiyorsun (siz) akşam yemeği yiyorsunuz

(o) akşam yemeği yiyor (onlar) akşam yemeği yiyorlar

almak - kaufen

(ben) alıyorum (biz) alıyoruz

(sen) alıyorsun (siz) alıyorsunuz

(o) alıyor (onlar) alıyorlar

alışveriş yapmak - einkaufen

(ben) alışveriş yapıyorum (biz) alışveriş yapıyoruz

(sen) alışveriş yapıyorsun (siz) alışveriş yapıyorsunuz

(o) alışveriş yapıyor (onlar) alışveriş yapıyorlar

alışverişe çıkmak - einkaufen gehen

(ben) alışverişe çıkıyorum (biz) alışverişe çıkıyoruz

(sen) alışverişe çıkıyorsun (siz) alışverişe çıkıyorsunuz

(o) alışverişe çıkıyor (onlar) alışverişe çıkıyorlar

alışverişe gitmek - einkaufen gehen

(ben) alışverişe gidiyorum (biz) alışverişe gidiyoruz

(sen) alışverişe gidiyorsun (siz) alışverişe gidiyorsunuz

(o) alışverişe gidiyor (onlar) alışverişe gidiyorlar

anlamak - verstehen

(ben) anlıyorum (biz) anlıyoruz

(sen) anlıyorsun (siz) anlıyorsunuz

(o) anlıyor (onlar) anlıyorlar

anlatmak - erzählen

(ben) anlatıyorum (biz) anlatıyoruz

(sen) anlatıyorsun (siz) anlatıyorsunuz

(o) anlatıyor (onlar) anlatıyorlar
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aramak - suchen

(ben) arıyorum (biz) arıyoruz

(sen) arıyorsun (siz) arıyorsunuz

(o) arıyor (onlar) arıyorlar

atmak - werfen

(ben) atıyorum (biz) atıyoruz

(sen) atıyorsun (siz) atıyorsunuz

(o) atıyor (onlar) atıyorlar

bakmak - anschauen

(ben) bakıyorum (biz) bakıyoruz

(sen) bakıyorsun (siz) bakıyorsunuz

(o) bakıyor (onlar) bakıyorlar

başlamak - anfangen

(ben) başlıyorum (biz) başlıyoruz

(sen) başlıyorsun (siz) başlıyorsunuz

(o) başlıyor (onlar) başlıyorlar

beğenmek - gefallen

(ben) beğeniyorum (biz) beğeniyoruz

(sen) beğeniyorsun (siz) beğeniyorsunuz

(o) beğeniyor (onlar) beğeniyorlar

beklemek - warten

(ben) bekliyorum (biz) bekliyoruz

(sen) bekliyorsun (siz) bekliyorsunuz

(o) bekliyor (onlar) bekliyorlar

bilmek - wissen

(ben) biliyorum (biz) biliyoruz

(sen) biliyorsun (siz) biliyorsunuz

(o) biliyor (onlar) biliyorlar

binmek - einsteigen

(ben) biniyorum (biz) biniyoruz

(sen) biniyorsun (siz) biniyorsunuz

(o) biniyor (onlar) biniyorlar

bitmek - enden

(ben) bitiyorum (biz) bitiyoruz

(sen) bitiyorsun (siz) bitiyorsunuz

(o) bitiyor (onlar) bitiyorlar
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borç vermek - Geld leihen

(ben) borç veriyorum (biz) borç veriyoruz

(sen) borç veriyorsun (siz) borç veriyorsunuz

(o) borç veriyor (onlar) borç veriyorlar

boşalmak - frei werden

(ben) boşalıyorum (biz) boşalıyoruz

(sen) boşalıyorsun (siz) boşalıyorsunuz

(o) boşalıyor (onlar) boşalıyorlar

bozmak - kaputtmachen

(ben) bozuyorum (biz) bozuyoruz

(sen) bozuyorsun (siz) bozuyorsunuz

(o) bozuyor (onlar) bozuyorlar

bulmak - finden

(ben) buluyorum (biz) buluyoruz

(sen) buluyorsun (siz) buluyorsunuz

(o) buluyor (onlar) buluyorlar

bulunmak - sich befinden

(ben) bulunuyorum (biz) bulunuyoruz

(sen) bulunuyorsun (siz) bulunuyorsunuz

(o) bulunuyor (onlar) bulunuyorlar

bulu şmak - sich treffen

(ben) buluşuyorum (biz) buluşuyoruz

(sen) buluşuyorsun (siz) buluşuyorsunuz

(o) buluşuyor (onlar) buluşuyorlar

bırakmak - lassen

(ben) bırakıyorum (biz) bırakıyoruz

(sen) bırakıyorsun (siz) bırakıyorsunuz

(o) bırakıyor (onlar) bırakıyorlar

çabuk olmak - sich beeilen

(ben) çabuk oluyorum (biz) çabuk oluyoruz

(sen) çabuk oluyorsun (siz) çabuk oluyorsunuz

(o) çabuk oluyor (onlar) çabuk oluyorlar

çağırmak - einladen

(ben) çağırıyorum (biz) çağırıyoruz

(sen) çağırıyorsun (siz) çağırıyorsunuz

(o) çağırıyor (onlar) çağırıyorlar




