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açmak - öffnen

(ben) açacağım (biz) açacağız

(sen) açacaksın (siz) açacaksınız

(o) açacak (onlar) açacaklar

ağlamak - weinen

(ben) ağlayacağım (biz) ağlayacağız

(sen) ağlayacaksın (siz) ağlayacaksınız

(o) ağlayacak (onlar) ağlayacaklar

akşam yemeği yemek - zu Abend essen

(ben) akşam yemeği yeyeceğim (biz) akşam yemeği yeyeceğiz

(sen) akşam yemeği yeyeceksin (siz) akşam yemeği yeyeceksiniz

(o) akşam yemeği yeyecek (onlar) akşam yemeği yeyecekler

almak - kaufen

(ben) alacağım (biz) alacağız

(sen) alacaksın (siz) alacaksınız

(o) alacak (onlar) alacaklar

alışveriş yapmak - einkaufen

(ben) alışveriş yapacağım (biz) alışveriş yapacağız

(sen) alışveriş yapacaksın (siz) alışveriş yapacaksınız

(o) alışveriş yapacak (onlar) alışveriş yapacaklar

alışverişe çıkmak - einkaufen gehen

(ben) alışverişe çıkacağım (biz) alışverişe çıkacağız

(sen) alışverişe çıkacaksın (siz) alışverişe çıkacaksınız

(o) alışverişe çıkacak (onlar) alışverişe çıkacaklar

alışverişe gitmek - einkaufen gehen

(ben) alışverişe gideceğim (biz) alışverişe gideceğiz

(sen) alışverişe gideceksin (siz) alışverişe gideceksiniz

(o) alışverişe gidecek (onlar) alışverişe gidecekler

anlamak - verstehen

(ben) anlayacağım (biz) anlayacağız

(sen) anlayacaksın (siz) anlayacaksınız

(o) anlayacak (onlar) anlayacaklar

anlatmak - erzählen

(ben) anlatacağım (biz) anlatacağız

(sen) anlatacaksın (siz) anlatacaksınız

(o) anlatacak (onlar) anlatacaklar
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aramak - suchen

(ben) arayacağım (biz) arayacağız

(sen) arayacaksın (siz) arayacaksınız

(o) arayacak (onlar) arayacaklar

atmak - werfen

(ben) atacağım (biz) atacağız

(sen) atacaksın (siz) atacaksınız

(o) atacak (onlar) atacaklar

bakmak - anschauen

(ben) bakacağım (biz) bakacağız

(sen) bakacaksın (siz) bakacaksınız

(o) bakacak (onlar) bakacaklar

başlamak - anfangen

(ben) başlayacağım (biz) başlayacağız

(sen) başlayacaksın (siz) başlayacaksınız

(o) başlayacak (onlar) başlayacaklar

beğenmek - gefallen

(ben) beğeneceğim (biz) beğeneceğiz

(sen) beğeneceksin (siz) beğeneceksiniz

(o) beğenecek (onlar) beğenecekler

beklemek - warten

(ben) bekleyeceğim (biz) bekleyeceğiz

(sen) bekleyeceksin (siz) bekleyeceksiniz

(o) bekleyecek (onlar) bekleyecekler

bilmek - wissen

(ben) bileceğim (biz) bileceğiz

(sen) bileceksin (siz) bileceksiniz

(o) bilecek (onlar) bilecekler

binmek - einsteigen

(ben) bineceğim (biz) bineceğiz

(sen) bineceksin (siz) bineceksiniz

(o) binecek (onlar) binecekler

bitmek - enden

(ben) biteceğim (biz) biteceğiz

(sen) biteceksin (siz) biteceksiniz

(o) bitecek (onlar) bitecekler
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borç vermek - Geld leihen

(ben) borç vereceğim (biz) borç vereceğiz

(sen) borç vereceksin (siz) borç vereceksiniz

(o) borç verecek (onlar) borç verecekler

boşalmak - frei werden

(ben) boşalacağım (biz) boşalacağız

(sen) boşalacaksın (siz) boşalacaksınız

(o) boşalacak (onlar) boşalacaklar

bozmak - kaputtmachen

(ben) bozacağım (biz) bozacağız

(sen) bozacaksın (siz) bozacaksınız

(o) bozacak (onlar) bozacaklar

bulmak - finden

(ben) bulacağım (biz) bulacağız

(sen) bulacaksın (siz) bulacaksınız

(o) bulacak (onlar) bulacaklar

bulunmak - sich befinden

(ben) bulunacağım (biz) bulunacağız

(sen) bulunacaksın (siz) bulunacaksınız

(o) bulunacak (onlar) bulunacaklar

bulu şmak - sich treffen

(ben) buluşacağım (biz) buluşacağız

(sen) buluşacaksın (siz) buluşacaksınız

(o) buluşacak (onlar) buluşacaklar

bırakmak - lassen

(ben) bırakacağım (biz) bırakacağız

(sen) bırakacaksın (siz) bırakacaksınız

(o) bırakacak (onlar) bırakacaklar

çabuk olmak - sich beeilen

(ben) çabuk olacağım (biz) çabuk olacağız

(sen) çabuk olacaksın (siz) çabuk olacaksınız

(o) çabuk olacak (onlar) çabuk olacaklar

çağırmak - einladen

(ben) çağıracağım (biz) çağıracağız

(sen) çağıracaksın (siz) çağıracaksınız

(o) çağıracak (onlar) çağıracaklar
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çalmak - klingeln

(ben) çalacağım (biz) çalacağız

(sen) çalacaksın (siz) çalacaksınız

(o) çalacak (onlar) çalacaklar

çalışmak - arbeiten

(ben) çalışacağım (biz) çalışacağız

(sen) çalışacaksın (siz) çalışacaksınız

(o) çalışacak (onlar) çalışacaklar

cevaplandırmak - beantworten

(ben) cevaplandıracağım (biz) cevaplandıracağız

(sen) cevaplandıracaksın (siz) cevaplandıracaksınız

(o) cevaplandıracak (onlar) cevaplandıracaklar

çevirmek - übersetzen

(ben) çevireceğim (biz) çevireceğiz

(sen) çevireceksin (siz) çevireceksiniz

(o) çevirecek (onlar) çevirecekler

çiğnemek - kauen

(ben) çiğneyeceğim (biz) çiğneyeceğiz

(sen) çiğneyeceksin (siz) çiğneyeceksiniz

(o) çiğneyecek (onlar) çiğneyecekler

çıkmak - verlassen

(ben) çıkacağım (biz) çıkacağız

(sen) çıkacaksın (siz) çıkacaksınız

(o) çıkacak (onlar) çıkacaklar

dans etmek - tanzen

(ben) dans edeceğim (biz) dans edeceğiz

(sen) dans edeceksin (siz) dans edeceksiniz

(o) dans edecek (onlar) dans edecekler

davet etmek - einladen

(ben) davet edeceğim (biz) davet edeceğiz

(sen) davet edeceksin (siz) davet edeceksiniz

(o) davet edecek (onlar) davet edecekler

demek - sagen

(ben) diyeceğim (biz) diyeceğiz

(sen) diyeceksin (siz) diyeceksiniz

(o) diyecek (onlar) diyecekler
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dinlemek - hören

(ben) dinleyeceğim (biz) dinleyeceğiz

(sen) dinleyeceksin (siz) dinleyeceksiniz

(o) dinleyecek (onlar) dinleyecekler

doğmak - geboren werden

(ben) doğacağım (biz) doğacağız

(sen) doğacaksın (siz) doğacaksınız

(o) doğacak (onlar) doğacaklar

doldurmak - ausfüllen

(ben) dolduracağım (biz) dolduracağız

(sen) dolduracaksın (siz) dolduracaksınız

(o) dolduracak (onlar) dolduracaklar

durmak - halten

(ben) duracağım (biz) duracağız

(sen) duracaksın (siz) duracaksınız

(o) duracak (onlar) duracaklar

duş almak - duschen

(ben) duş alacağım (biz) duş alacağız

(sen) duş alacaksın (siz) duş alacaksınız

(o) duş alacak (onlar) duş alacaklar

duş yapmak - duschen

(ben) duş yapacağım (biz) duş yapacağız

(sen) duş yapacaksın (siz) duş yapacaksınız

(o) duş yapacak (onlar) duş yapacaklar

düşünmek - denken

(ben) düşüneceğim (biz) düşüneceğiz

(sen) düşüneceksin (siz) düşüneceksiniz

(o) düşünecek (onlar) düşünecekler

etmek - machen

(ben) edeceğim (biz) edeceğiz

(sen) edeceksin (siz) edeceksiniz

(o) edecek (onlar) edecekler

foto ğraf çekmek - fotografieren

(ben) fotoğraf çekeceğim (biz) fotoğraf çekeceğiz

(sen) fotoğraf çekeceksin (siz) fotoğraf çekeceksiniz

(o) fotoğraf çekecek (onlar) fotoğraf çekecekler
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geç kalmak - zu spät kommen

(ben) geç kalacağım (biz) geç kalacağız

(sen) geç kalacaksın (siz) geç kalacaksınız

(o) geç kalacak (onlar) geç kalacaklar

geçirmek - verbringen

(ben) geçireceğim (biz) geçireceğiz

(sen) geçireceksin (siz) geçireceksiniz

(o) geçirecek (onlar) geçirecekler

geçmek - verlaufen

(ben) geçeceğim (biz) geçeceğiz

(sen) geçeceksin (siz) geçeceksiniz

(o) geçecek (onlar) geçecekler

gelmek - kommen

(ben) geleceğim (biz) geleceğiz

(sen) geleceksin (siz) geleceksiniz

(o) gelecek (onlar) gelecekler

geri kalmak - nachgehen

(ben) geri kalacağım (biz) geri kalacağız

(sen) geri kalacaksın (siz) geri kalacaksınız

(o) geri kalacak (onlar) geri kalacaklar

getirmek - herbringen

(ben) getireceğim (biz) getireceğiz

(sen) getireceksin (siz) getireceksiniz

(o) getirecek (onlar) getirecekler

gezmek - besichtigen

(ben) gezeceğim (biz) gezeceğiz

(sen) gezeceksin (siz) gezeceksiniz

(o) gezecek (onlar) gezecekler

girmek - hineingehen

(ben) gireceğim (biz) gireceğiz

(sen) gireceksin (siz) gireceksiniz

(o) girecek (onlar) girecekler

gitmek - gehen

(ben) gideceğim (biz) gideceğiz

(sen) gideceksin (siz) gideceksiniz

(o) gidecek (onlar) gidecekler
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giymek - anziehen

(ben) giyeceğim (biz) giyeceğiz

(sen) giyeceksin (siz) giyeceksiniz

(o) giyecek (onlar) giyecekler

görmek - sehen

(ben) göreceğim (biz) göreceğiz

(sen) göreceksin (siz) göreceksiniz

(o) görecek (onlar) görecekler

göstermek - zeigen

(ben) göstereceğim (biz) göstereceğiz

(sen) göstereceksin (siz) göstereceksiniz

(o) gösterecek (onlar) gösterecekler

götürmek - bringen

(ben) götüreceğim (biz) götüreceğiz

(sen) götüreceksin (siz) götüreceksiniz

(o) götürecek (onlar) götürecekler

gülmek - lachen

(ben) güleceğim (biz) güleceğiz

(sen) güleceksin (siz) güleceksiniz

(o) gülecek (onlar) gülecekler

harcamak - Geld ausgeben

(ben) harcayacağım (biz) harcayacağız

(sen) harcayacaksın (siz) harcayacaksınız

(o) harcayacak (onlar) harcayacaklar

hareket etmek - abfahren

(ben) hareket edeceğim (biz) hareket edeceğiz

(sen) hareket edeceksin (siz) hareket edeceksiniz

(o) hareket edecek (onlar) hareket edecekler

hazırlamak - vorbereiten

(ben) hazırlayacağım (biz) hazırlayacağız

(sen) hazırlayacaksın (siz) hazırlayacaksınız

(o) hazırlayacak (onlar) hazırlayacaklar

hesaplamak - zusammenrechnen

(ben) hesaplayacağım (biz) hesaplayacağız

(sen) hesaplayacaksın (siz) hesaplayacaksınız

(o) hesaplayacak (onlar) hesaplayacaklar
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içmek - trinken

(ben) içeceğim (biz) içeceğiz

(sen) içeceksin (siz) içeceksiniz

(o) içecek (onlar) içecekler

inmek - aussteigen

(ben) ineceğim (biz) ineceğiz

(sen) ineceksin (siz) ineceksiniz

(o) inecek (onlar) inecekler

istemek - wollen

(ben) isteyeceğim (biz) isteyeceğiz

(sen) isteyeceksin (siz) isteyeceksiniz

(o) isteyecek (onlar) isteyecekler

işlemek - verkehren

(ben) işleyeceğim (biz) işleyeceğiz

(sen) işleyeceksin (siz) işleyeceksiniz

(o) işleyecek (onlar) işleyecekler

kahvaltı etmek - frühstücken

(ben) kahvaltı edeceğim (biz) kahvaltı edeceğiz

(sen) kahvaltı edeceksin (siz) kahvaltı edeceksiniz

(o) kahvaltı edecek (onlar) kahvaltı edecekler

kalkmak - aufstehen

(ben) kalkacağım (biz) kalkacağız

(sen) kalkacaksın (siz) kalkacaksınız

(o) kalkacak (onlar) kalkacaklar

kalmak - bleiben

(ben) kalacağım (biz) kalacağız

(sen) kalacaksın (siz) kalacaksınız

(o) kalacak (onlar) kalacaklar

kapatmak - zumachen

(ben) kapatacağım (biz) kapatacağız

(sen) kapatacaksın (siz) kapatacaksınız

(o) kapatacak (onlar) kapatacaklar

kapmak - wegnehmen

(ben) kapacağım (biz) kapacağız

(sen) kapacaksın (siz) kapacaksınız

(o) kapacak (onlar) kapacaklar
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kaybetmek - verlieren

(ben) kaybeteceğim (biz) kaybeteceğiz

(sen) kaybeteceksin (siz) kaybeteceksiniz

(o) kaybetecek (onlar) kaybetecekler

kazanmak - verdienen

(ben) kazanacağım (biz) kazanacağız

(sen) kazanacaksın (siz) kazanacaksınız

(o) kazanacak (onlar) kazanacaklar

konu şmak - sprechen

(ben) konuşacağım (biz) konuşacağız

(sen) konuşacaksın (siz) konuşacaksınız

(o) konuşacak (onlar) konuşacaklar

ödemek - bezahlen

(ben) ödeyeceğim (biz) ödeyeceğiz

(sen) ödeyeceksin (siz) ödeyeceksiniz

(o) ödeyecek (onlar) ödeyecekler

öğlen yeme ği yemek - zu Mittag essen

(ben) öğlen yemeği yeyeceğim (biz) öğlen yemeği yeyeceğiz

(sen) öğlen yemeği yeyeceksin (siz) öğlen yemeği yeyeceksiniz

(o) öğlen yemeği yeyecek (onlar) öğlen yemeği yeyecekler

öğrenmek - lernen

(ben) öğreneceğim (biz) öğreneceğiz

(sen) öğreneceksin (siz) öğreneceksiniz

(o) öğrenecek (onlar) öğrenecekler

okumak - lesen

(ben) okuyacağım (biz) okuyacağız

(sen) okuyacaksın (siz) okuyacaksınız

(o) okuyacak (onlar) okuyacaklar

olmak - sein

(ben) olacağım (biz) olacağız

(sen) olacaksın (siz) olacaksınız

(o) olacak (onlar) olacaklar

öteberi almak - Besorgungen machen

(ben) öteberi alacağım (biz) öteberi alacağız

(sen) öteberi alacaksın (siz) öteberi alacaksınız

(o) öteberi alacak (onlar) öteberi alacaklar
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oturmak - wohnen

(ben) oturacağım (biz) oturacağız

(sen) oturacaksın (siz) oturacaksınız

(o) oturacak (onlar) oturacaklar

oynamak - spielen

(ben) oynayacağım (biz) oynayacağız

(sen) oynayacaksın (siz) oynayacaksınız

(o) oynayacak (onlar) oynayacaklar

pişirmek - kochen

(ben) pişireceğim (biz) pişireceğiz

(sen) pişireceksin (siz) pişireceksiniz

(o) pişirecek (onlar) pişirecekler

prova etmek - anprobieren

(ben) prova edeceğim (biz) prova edeceğiz

(sen) prova edeceksin (siz) prova edeceksiniz

(o) prova edecek (onlar) prova edecekler

resim çekmek - Fotos machen

(ben) resim çekeceğim (biz) resim çekeceğiz

(sen) resim çekeceksin (siz) resim çekeceksiniz

(o) resim çekecek (onlar) resim çekecekler

rüya görmek - träumen

(ben) rüya göreceğim (biz) rüya göreceğiz

(sen) rüya göreceksin (siz) rüya göreceksiniz

(o) rüya görecek (onlar) rüya görecekler

satmak - verkaufen

(ben) satacağım (biz) satacağız

(sen) satacaksın (siz) satacaksınız

(o) satacak (onlar) satacaklar

satın almak - einkaufen

(ben) satın alacağım (biz) satın alacağız

(sen) satın alacaksın (siz) satın alacaksınız

(o) satın alacak (onlar) satın alacaklar

selam söylemek - Grüße bestellen

(ben) selam söyleyeceğim (biz) selam söyleyeceğiz

(sen) selam söyleyeceksin (siz) selam söyleyeceksiniz

(o) selam söyleyecek (onlar) selam söyleyecekler
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sevmek - lieben

(ben) seveceğim (biz) seveceğiz

(sen) seveceksin (siz) seveceksiniz

(o) sevecek (onlar) sevecekler

seyretmek - zuschauen

(ben) seyreteceğim (biz) seyreteceğiz

(sen) seyreteceksin (siz) seyreteceksiniz

(o) seyretecek (onlar) seyretecekler

soğumak - kalt werden

(ben) soğuyacağım (biz) soğuyacağız

(sen) soğuyacaksın (siz) soğuyacaksınız

(o) soğuyacak (onlar) soğuyacaklar

söndürmek - ausschalten

(ben) söndüreceğim (biz) söndüreceğiz

(sen) söndüreceksin (siz) söndüreceksiniz

(o) söndürecek (onlar) söndürecekler

sormak - fragen

(ben) soracağım (biz) soracağız

(sen) soracaksın (siz) soracaksınız

(o) soracak (onlar) soracaklar

söylemek - sagen

(ben) söyleyeceğim (biz) söyleyeceğiz

(sen) söyleyeceksin (siz) söyleyeceksiniz

(o) söyleyecek (onlar) söyleyecekler

sunmak - darreichen

(ben) sunacağım (biz) sunacağız

(sen) sunacaksın (siz) sunacaksınız

(o) sunacak (onlar) sunacaklar

sürmek - dauern

(ben) süreceğim (biz) süreceğiz

(sen) süreceksin (siz) süreceksiniz

(o) sürecek (onlar) sürecekler

susamak - Durst bekommen

(ben) susayacağım (biz) susayacağız

(sen) susayacaksın (siz) susayacaksınız

(o) susayacak (onlar) susayacaklar
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tanımak - kennen

(ben) tanıyacağım (biz) tanıyacağız

(sen) tanıyacaksın (siz) tanıyacaksınız

(o) tanıyacak (onlar) tanıyacaklar

taşınmak - umziehen

(ben) taşınacağım (biz) taşınacağız

(sen) taşınacaksın (siz) taşınacaksınız

(o) taşınacak (onlar) taşınacaklar

taşıtla gitmek - fahren

(ben) taşıtla gideceğim (biz) taşıtla gideceğiz

(sen) taşıtla gideceksin (siz) taşıtla gideceksiniz

(o) taşıtla gidecek (onlar) taşıtla gidecekler

tatmak - kosten

(ben) tadacağım (biz) tadacağız

(sen) tadacaksın (siz) tadacaksınız

(o) tadacak (onlar) tadacaklar

tekrarlamak - wiederholen

(ben) tekrarlayacağım (biz) tekrarlayacağız

(sen) tekrarlayacaksın (siz) tekrarlayacaksınız

(o) tekrarlayacak (onlar) tekrarlayacaklar

telefon etmek - telefonieren

(ben) telefon edeceğim (biz) telefon edeceğiz

(sen) telefon edeceksin (siz) telefon edeceksiniz

(o) telefon edecek (onlar) telefon edecekler

televizyon seyretmek - fernschauen

(ben) televizyon seyreteceğim (biz) televizyon seyreteceğiz

(sen) televizyon seyreteceksin (siz) televizyon seyreteceksiniz

(o) televizyon seyretecek (onlar) televizyon seyretecekler

tercüme etmek - übersetzen

(ben) tercüme edeceğim (biz) tercüme edeceğiz

(sen) tercüme edeceksin (siz) tercüme edeceksiniz

(o) tercüme edecek (onlar) tercüme edecekler

şehre inmek - in die Stadt gehen

(ben) şehre ineceğim (biz) şehre ineceğiz

(sen) şehre ineceksin (siz) şehre ineceksiniz

(o) şehre inecek (onlar) şehre inecekler
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şişmanlamak - zunehmen

(ben) şişmanlayacağım (biz) şişmanlayacağız

(sen) şişmanlayacaksın (siz) şişmanlayacaksınız

(o) şişmanlayacak (onlar) şişmanlayacaklar

tutmak - machen

(ben) tutacağım (biz) tutacağız

(sen) tutacaksın (siz) tutacaksınız

(o) tutacak (onlar) tutacaklar

tıraş olmak - sich rasieren

(ben) tıraş olacağım (biz) tıraş olacağız

(sen) tıraş olacaksın (siz) tıraş olacaksınız

(o) tıraş olacak (onlar) tıraş olacaklar

uğramak - vorbeischauen

(ben) uğrayacağım (biz) uğrayacağız

(sen) uğrayacaksın (siz) uğrayacaksınız

(o) uğrayacak (onlar) uğrayacaklar

ütü yapmak - bügeln

(ben) ütü yapacağım (biz) ütü yapacağız

(sen) ütü yapacaksın (siz) ütü yapacaksınız

(o) ütü yapacak (onlar) ütü yapacaklar

uyanmak - aufwachen

(ben) uyanacağım (biz) uyanacağız

(sen) uyanacaksın (siz) uyanacaksınız

(o) uyanacak (onlar) uyanacaklar

uyumak - schlafen

(ben) uyuyacağım (biz) uyuyacağız

(sen) uyuyacaksın (siz) uyuyacaksınız

(o) uyuyacak (onlar) uyuyacaklar

varmak - ankommen

(ben) varacağım (biz) varacağız

(sen) varacaksın (siz) varacaksınız

(o) varacak (onlar) varacaklar

vermek - geben

(ben) vereceğim (biz) vereceğiz

(sen) vereceksin (siz) vereceksiniz

(o) verecek (onlar) verecekler
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yakmak - anmachen

(ben) yakacağım (biz) yakacağız

(sen) yakacaksın (siz) yakacaksınız

(o) yakacak (onlar) yakacaklar

yakışmak - gut stehen

(ben) yakışacağım (biz) yakışacağız

(sen) yakışacaksın (siz) yakışacaksınız

(o) yakışacak (onlar) yakışacaklar

yanıtlamak - beantworten

(ben) yanıtlayacağım (biz) yanıtlayacağız

(sen) yanıtlayacaksın (siz) yanıtlayacaksınız

(o) yanıtlayacak (onlar) yanıtlayacaklar

yapmak - machen

(ben) yapacağım (biz) yapacağız

(sen) yapacaksın (siz) yapacaksınız

(o) yapacak (onlar) yapacaklar

yardım etmek - helfen

(ben) yardım edeceğim (biz) yardım edeceğiz

(sen) yardım edeceksin (siz) yardım edeceksiniz

(o) yardım edecek (onlar) yardım edecekler

yatmak - schlafengehen

(ben) yatacağım (biz) yatacağız

(sen) yatacaksın (siz) yatacaksınız

(o) yatacak (onlar) yatacaklar

yazmak - schreiben

(ben) yazacağım (biz) yazacağız

(sen) yazacaksın (siz) yazacaksınız

(o) yazacak (onlar) yazacaklar

yemek - Essen

(ben) yiyeceğim (biz) yiyeceğiz

(sen) yiyeceksin (siz) yiyeceksiniz

(o) yiyecek (onlar) yiyecekler

yemek pi şirmek - Essen kochen

(ben) yemek pişireceğim (biz) yemek pişireceğiz

(sen) yemek pişireceksin (siz) yemek pişireceksiniz

(o) yemek pişirecek (onlar) yemek pişirecekler
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yıkanmak - sich waschen

(ben) yıkanacağım (biz) yıkanacağız

(sen) yıkanacaksın (siz) yıkanacaksınız

(o) yıkanacak (onlar) yıkanacaklar

ziyaret etmek - besuchen

(ben) ziyaret edeceğim (biz) ziyaret edeceğiz

(sen) ziyaret edeceksin (siz) ziyaret edeceksiniz

(o) ziyaret edecek (onlar) ziyaret edecekler


