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açmak - öffnen

(ben) açayım (biz) açalım

(sen) açasın (siz) açasınız

(o) açsın (onlar) açsınlar

ağlamak - weinen

(ben) ağlayayım (biz) ağlayalım

(sen) ağlayasın (siz) ağlayasınız

(o) ağlasın (onlar) ağlasınlar

akşam yemeği yemek - zu Abend essen

(ben) akşam yemeği yeyeyim (biz) akşam yemeği yeyelim

(sen) akşam yemeği yeyesin (siz) akşam yemeği yeyesiniz

(o) akşam yemeği yesin (onlar) akşam yemeği yesinler

almak - kaufen

(ben) alayım (biz) alalım

(sen) alasın (siz) alasınız

(o) alsın (onlar) alsınlar

alışveriş yapmak - einkaufen

(ben) alışveriş yapayım (biz) alışveriş yapalım

(sen) alışveriş yapasın (siz) alışveriş yapasınız

(o) alışveriş yapsın (onlar) alışveriş yapsınlar

alışverişe çıkmak - einkaufen gehen

(ben) alışverişe çıkayım (biz) alışverişe çıkalım

(sen) alışverişe çıkasın (siz) alışverişe çıkasınız

(o) alışverişe çıksın (onlar) alışverişe çıksınlar

alışverişe gitmek - einkaufen gehen

(ben) alışverişe gideyim (biz) alışverişe gidelim

(sen) alışverişe gidesin (siz) alışverişe gidesiniz

(o) alışverişe gidsin (onlar) alışverişe gidsinler

anlamak - verstehen

(ben) anlayayım (biz) anlayalım

(sen) anlayasın (siz) anlayasınız

(o) anlasın (onlar) anlasınlar

anlatmak - erzählen

(ben) anlatayım (biz) anlatalım

(sen) anlatasın (siz) anlatasınız

(o) anlatsın (onlar) anlatsınlar
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aramak - suchen

(ben) arayayım (biz) arayalım

(sen) arayasın (siz) arayasınız

(o) arasın (onlar) arasınlar

atmak - werfen

(ben) atayım (biz) atalım

(sen) atasın (siz) atasınız

(o) atsın (onlar) atsınlar

bakmak - anschauen

(ben) bakayım (biz) bakalım

(sen) bakasın (siz) bakasınız

(o) baksın (onlar) baksınlar

başlamak - anfangen

(ben) başlayayım (biz) başlayalım

(sen) başlayasın (siz) başlayasınız

(o) başlasın (onlar) başlasınlar

beğenmek - gefallen

(ben) beğeneyim (biz) beğenelim

(sen) beğenesin (siz) beğenesiniz

(o) beğensin (onlar) beğensinler

beklemek - warten

(ben) bekleyeyim (biz) bekleyelim

(sen) bekleyesin (siz) bekleyesiniz

(o) beklesin (onlar) beklesinler

bilmek - wissen

(ben) bileyim (biz) bilelim

(sen) bilesin (siz) bilesiniz

(o) bilsin (onlar) bilsinler

binmek - einsteigen

(ben) bineyim (biz) binelim

(sen) binesin (siz) binesiniz

(o) binsin (onlar) binsinler

bitmek - enden

(ben) biteyim (biz) bitelim

(sen) bitesin (siz) bitesiniz

(o) bitsin (onlar) bitsinler
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borç vermek - Geld leihen

(ben) borç vereyim (biz) borç verelim

(sen) borç veresin (siz) borç veresiniz

(o) borç versin (onlar) borç versinler

boşalmak - frei werden

(ben) boşalayım (biz) boşalalım

(sen) boşalasın (siz) boşalasınız

(o) boşalsın (onlar) boşalsınlar

bozmak - kaputtmachen

(ben) bozayım (biz) bozalım

(sen) bozasın (siz) bozasınız

(o) bozsun (onlar) bozsunlar

bulmak - finden

(ben) bulayım (biz) bulalım

(sen) bulasın (siz) bulasınız

(o) bulsun (onlar) bulsunlar

bulunmak - sich befinden

(ben) bulunayım (biz) bulunalım

(sen) bulunasın (siz) bulunasınız

(o) bulunsun (onlar) bulunsunlar

bulu şmak - sich treffen

(ben) buluşayım (biz) buluşalım

(sen) buluşasın (siz) buluşasınız

(o) buluşsun (onlar) buluşsunlar

bırakmak - lassen

(ben) bırakayım (biz) bırakalım

(sen) bırakasın (siz) bırakasınız

(o) bıraksın (onlar) bıraksınlar

çabuk olmak - sich beeilen

(ben) çabuk olayım (biz) çabuk olalım

(sen) çabuk olasın (siz) çabuk olasınız

(o) çabuk olsun (onlar) çabuk olsunlar

çağırmak - einladen

(ben) çağırayım (biz) çağıralım

(sen) çağırasın (siz) çağırasınız

(o) çağırsın (onlar) çağırsınlar




